






স্রীসতীশচন্দ্র রায় 
অধ্যাপক 

সিটিকলেজ 

মূল্য বার আনা । 



২১১ নং কর্ণওয়ালিস সীট, ব্রাক্মমিশন প্রেসে 
অবিনাশচন্ত্র সরকার ছার। যুজিত ও প্রকীশিত। 



ভূমিক! 
শ্রীমান লতীশচন্দ্র রায় উলণ্ডে ও এদেশে 

সময়ে সমরে ঈশ্বর চরণে যেসকল প্রার্থন! 
করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি লিখিয়। 

পড়িয়াছিলেন। সেইগুলি পুস্তকাকারে 

প্রকাশ করিতেছেন। আমি এগুলি পাঠ 

করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হ্ইয়াছি। 
আশ। করিতেছি যে এ গুলি গ্রস্থাকারে নিবন্ধ 

হইয়া পাঠকদিগের হস্তে গেলে, তাহাদের ধর্ম 

জীবনের বিশেষ সাহায্য করিবে। ইতি 

দাঙ্জিলিঙগ 
শি রী ৪ ] শ্রীশিবনাথ শান্ত । 





প্রথম খণ্ড 

আরাধন। ।- 

শ্রীসতীশচন্দ রায় 

অধ্যাপক 

সিটিকলেজ। 

কলিকাতা । 





উদ্বোধন 
একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে 

কে তৃমি মহান্ প্রাণ কি আনন্দবলে 

উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে-_“শোন বিশ্বজন, 

শোন অসতের পুত্র যত দেবগণ 

দিব্যধাম বাসী, আমি জেনেছি তাহারে, 

মহাস্ত পুরুষ ধিনি আধারের পারে 

জ্যোতির্ময় , তারে জেনে, তার পানে চাহি 

মৃত্যুরে লজ্ঘিতে পার, অন্পথ নাহি 1” 

,আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি 

সে মহ! আনন্দমন্ত্র, সে উদ্বাত্তবাণী - 

সপ্তীবনী, স্বর্গে মর্তে সেই মৃত্যুঞ্জয় 

পরম ঘোবণ!, সেই একান্ত নির্ভয় 

অনন্ত অমৃতবার্ত। ! 

রে মৃতভারত ! 

শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্ত পথ ! 

--টনবেদ্য। 



প্রভাতের এই পবিভ্র প্রশান্ত মুুত্তে 

নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার 

সম্পূর্ণ নমাবৃত করে দেখি-_সমস্ত ব্যবধান দুর 
হয়ে যাক্। নিমগ্র হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই, 
তিনি নিবিড় ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ 

করেছেন এই উপলন্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ 
হয়ে উঠি। 

নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় 

ন।। ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত করে ন। দেখলে 

নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্ববল- 

বলে মিথা। ধারণ] হয়। আমি যে কিছুমাত্র 
ক্ষুদ্র নই, অশক্ত নই, মানবসমাঁজে মহাপুরু- 

বের! তার প্রমাণ দিয়েছেন--তাদের যে সিদ্ধি 

সে আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধি--আমাদের 

প্রত্যেক আত্মার শক্তি তাদের মধ্যে প্রত্যহ 

হয়েছে। বাতির উর্ধভাগ যখন আলোশিখ! 
লাভ করেছে তখন সে লাভ সমস্ত বাতির-_- 
বাতির নিতান্ত নিন্নভাগেও সেই জলবার 

, ক্ষমৃতা রয়েছে- যখন সময় হবে সেও জল্বে_- 

যখন সময় ন! হবে তখন সে উপরের জলঙ্ত 

অংশকে ধারণ করে থাকবে । প্রতিদিব গ্রতা- 
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তের উপাসনায় নিজের ভিতরকার মানবাত্মার 

সেই মাহাম্সাকে আমরা যেন একেবারে 

বাধাধুক্ত করে দেখে নিতে পারি । নিজেকে 

দীন দরিদ্র বলে আমাদের যে ভ্রম আছে সেই 

শ্রম যেন দূর করে মেতে পারি । আমর। মে 

কেবল ঘরের কোণে জন্মলাভ করেছি বলে 

একট। সংস্কার নিয়ে বসে আছি সেটা যেন 

ত্যাগ করে স্পষ্ট অনুভব করি ভূত্বঃ 

স্বলেণেকে আমার এই শরীরের জন্ম--সেই 
জগ্তে বহুলক্ষ যোজন দূর পথ হতে আমাদের 

জ্যোতিষ কুটুত্গণ আমাদের তত্ব নেবার 

জন্তে আলোকের দূত পাঠিয়ে দিচ্চেন । আর 
আমার অহঙ্কারটুকুর মধোই যে আমার 
আত্মঘর চরম আবাস তা নয়--যে আধ্যাত্ব- 

€লাকে তার স্থিতি সে হচ্ছে ব্রন্মলৌক। যে 

জগৎ সভায় আমরা এসেছি এখানে রাজত্থ 

করবার আমাদের অধিকার, এখানে আমর। 

দাসত্ব করতে আমিনি। যিনি ভূম। তিনি 

স্বম* আমাদের ললাটে রাজটীক। পরিয়ে 

পাঠিয়েছেন । অতএব আমর। যেন নিজেকে 
অকুলীন বলে মাথ। হেট করে সঙ্কৃচিত হয়ে 
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সংসারে তঞ্চরণ শ্। ত্রে-_ানজের অনন্ত 
আঁভিজাতোর গৌরবে নিম্বের উচ্চস্থানটি যেন 

গহণ করতে পারি । | 

আকাশের অন্ধকার যেমন নিতান্ত কাল্সতু 
নিক পদার্থের মত দেখতে দেণনে কেটে গেল 

_ক্মমাদের অন্তর প্রকূতির চাবিদিক থেকে 

সমস্ত মিথা। সংস্ক'র তেমনি করে মুহুর্তে কেটে 

যাক। আমাদের আত্ম! উদয়োম্মখ স্ধ্যের 

মত আমাদের চিন্তগগণে তার বাধামুক্ত 

জাতিয় স্বন্ষপে প্রকাশ পাক--তার উজ্জল 

চৈতন্যে তার নিশ্মল আলোকে আমাদের 

ংসারক্ষেত্র সর্বত্র পূর্ণ তাবে উদ্ভাসিত হোঁক। 
শান্তিনিকেতন । 



'ক্মহুযাভিন্ 
শ্ ০১ বাল পি 

তুমি সত্য, আর যাহ! কিছু তোমাকে 

আশ্রয় করিয়া তোমার সততায় সত্তাবান। 

আকাশ পুর্ণ করিয়৷ তুমি সত্য, জড়জীবনরে 
তুমি সত্য, অগুতে এবং পরমাগুতে তুমি 

সত্য। জল বাধু মাটি সকলের মধ্যে তোমারি 

শক্তি কাজ করিতেছে । যেমন বাহির তেমনি 

ভিতর, যেমন প্রকৃতি তেমনি মানবসমাজ, 

যেমন ইহলোক তেমনি পরলোক তোমারি 

সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি প্রতিদিনের 
জন্নজলে, আলোকে বাতাসে, কন্মে বিশ্রামে, 

ভলবাপায় ও আনন্দে এত অফুরস্তভাবে এত 

নিকটের হইয়া আমাদের কাছে আসিতেছে 
যে আমরা! তোমাকে তুলিয়াই থাকি। কত 
ত্বাদকত গন্ধ কত গান কত বর্ণ প্রতিদিন 

আমাদের আত্মার নিকট তোমার বার্তা 
লইয়া আসিতেছে, আমরা অন্ধ হইয়। 
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তোমাকে সম্তেগ করি অথচ তোমাকে দেখি 

না। তোমারি জ্ঞানে আমাদের জন্ম, তোমারি 
প্রেমে আমাদের লালন-পালন তোমারি পুণ্যে 

আমাদের আত্মার বিকাশ এবং তোমারি 

মঙ্গলে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি । তুমি 
জ্ঞানময় দেবতা, অনন্তজ্ঞানে এই বিশাব 

ব্র্মাগ্ডকে স্থজন করিয়াছ, অনন্তজ্ঞানে ইহার 
প্রতি অংশের নিয়ম ও কাধ্য পধ্যবেক্ষণ 

করিতেছ-_অনন্তজ্ঞানে ইহাকে নান। বিচিত্- 

তার ভিতর দিয়! পরিপূর্ণতার দিকে লইয়! 
যাইতেছ। কোটি কোটি সৌরঙগতকে কি 
কৌশলে নিদিষ্ট পথে চালাইতেছ, গ্রহনক্ষত্রের 

পরম্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে কিন্ধপে 

পৃথিবীতে আলোক অন্ধকার, জোয়ারভাট। 

শীতগ্রীন্ম প্রভৃতি খতু পধ্যায় ও জলবায়ুর 

বিচিজ্রতার ব্ধান করিতেছ আমর তাহার 

কিছুই বুঝি না । দূরবীক্ষণের সাহায্যে যেসকল 
জ্যোতিক্ষমণ্ডলীকে ক্ষুদ্র জোনাকি পোকার 

মত দেখ যায়স্ষ্যেমকল নক্ষত্রের আলে 

এখনও আমাদের পৃথিবীতে পৌছে নাই,এমন. 
সকল গ্রহ নক্ষত্র লইয়া! তুমি অনন্ত আকাশে 
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খেলা করিতেছ। আবার এই মর্তাপৃথি- 
বীতে যত জীবজন্ত, যত জড়পরমাণু, তাহাদের 
ক্রিয়াও তুমি দেখিতেছ, নিয়মিত করিতেছ। 
অন্ুবীক্ষণের সাহায্যে যাহাদের অস্তিত্ব জান। 

ষায় এমন অসংখ্য কীটাণুকীটের ক্ষুত্রদেহের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রক্ত-চালন। ও খাদ্য-পরিপাকও 

তুমিই চালাইতেছ। জ্ঞানময় দেবতা, 

। ভোম।কে নমস্কার ॥ ১ ॥ 



অনন্ত তোমার জ্ঞান, অনস্ত তোমার 

প্রেম। যখন মানুষ পৃথিবীতে আসে নাই, 
যখন জীবজন্ত এখানকার মাটিতে জন্মে নাই 
তখনও তুমি ছিলে। কোন্ অতীতের 
অন্ধকারে এই বিশ্ব ব্রহ্গাণ্কে স্থঙ্জনের 

প্রবাহে ছাড়িয়। দিলে, কত কোটি কোটি 

যুগের ভিতর দিয়া এই জলস্থল বাযুময় 
জগংকে বিকাশ করিলে, আবার কোন্ 

কল্পনাতীত ভবিষ্যতে এই লীলার অবসান 

হইবে-__ভাবিতে চিন্তা পরাস্ত হইয়া যায়। 
তোমার অন্ত মহিমার কথ। আমরা একমুখে 

কত প্রকাশ করিব! মানবসমাজের শৈশব 

হইতে কত বশ্মাষ্ঠান, কত শাস্ত্র, কত মহা- 

পুরুষ তোমাকে পুজা করিতেছে; কত খবি, 
কত যোগী, কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক, 
কত কবি, কত চিত্রকর, কত শিল্পী, কর 

গারুক, কত এত্রিহাসিক, কত ওপন্তাসিক 

[ভানার পিচিত্রন্দপ বিডি খেলাকে ভাষার 

শব্দে ও মর্ত্য উপাদানে অভিব্যক্ত করিবার 

চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তুমি যেমন অগম্য 
অপার ছিলে, তেমনি রহিয়! গিয়া । 
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মানষের জানের সীম। ধভ বাড়ে ততই তাহার 
নিজের অজতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, 

তুমিও ততই গভীর হইতে থাক। তোমার 
রম্য নির্ণয় করিতে পারি, তোমার কৃষ্টি 

কৌশলের মশ্মভেদ করিতে পারি আমাদের 

এমন কি সাধ্য! তুমি আপনার প্রেমে 

একটুখানি জ্ঞানের প্রদীপ জালাইয়! 
আপনাকে অন্তবে প্রকাশিত কর তাই একটু 
তোমাকে জানি। আমাদের চক্ষু তোমার 

দিব্য আলোকেই দেখিতে পায়, আমাদের 

কর্ণ তোমার বাষুর আন্দোলনে শুনিতে পায়, 

আমাদের হম্তপদ তোমার দ্বায়ুমণ্ডলীর 
সাহাষ্যেই সঞ্চালিত হয়, আমাদের জিহব। 

তোমার ভাব ও তোমার বাক্-যস্ত্রকে আশ্রয় 
করিয়াই ভাষার বিকাশ করে। তুমি প্রতি 
মুহুর্তে আমাদের অস্তরে পরম চৈতত্তন্ষপে 
থাকিয়! ইন্দ্িযক্রিয়া সম্পাদন করাইতেছ। 

তোমার শক্তি না হইলে এক মুহুর্তও আমরা 
বাচিতে পারি না। “অন্ধ চক্ষু পায়, খপ 

চলে যায়, বোবা গীত গায়, বধির শুনে”-_ 

তোমার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হয়--ইহাত 



ভ 

মুখের. কথ! নয়, ইহাত কেবল কবির কর্পন। 

নয়-_এ ষে প্রতিদিন প্রতি মুছুর্তে, আমাদের 

জীবনে সত্য হইতেছে। তৃমি আছ বলিয়াই 
ত আমর! দেখিতেছি, শুনিতেছি, চলিতেছি 
ও বলিতেছি। প্রাণ মন চৈতন্য সকল 

ব্যাপিয়া তুমি একমাত্র অপরিবর্তনীয় নিত্য 
দেবতা ॥ ২ ॥ 



রর] 

সংসারের সকল চঞ্চলত। নশ্বরতার মধ্যে 

তুমি একমাত্র চিরস্থির অবিনাশী। এখানে 

কত পর্বত সমুদ্রের গর্ভে লয় পাইতেছে, 
কত সমুদ্রের বক্ষ ভেদ করিয়! উচ্চ পাহাড় 
মস্তক তুলিতেছে; যেখানে অরণ্য ছিল 
সেখানে নগর বসিতেছে ; যেখানে রাজধানীর 
কোলাহল ছিল সেখানে শ্রশানের নীরব 

গা্ভীধ্য বিরাজ করিতেছে ; কত স্বর্গতুল্য 
পরিবারে নরকের ছায়া পড়িতেছে, কত 

উৎসবের মঙ্গলধ্বনি প্রিয়বিয়োগের করুণ- 

বিলাপে পরিণত হইতেছে; কত ছুঃথ 
শোক, পরিতাপ, রোগ, বিপদ, মহামারী, 

বন্তা, ভূমিকম্প মানবসমাজকে প্রপীড়িত 

করিতেছে । এখানে শান্তির আশ। কোথায়? 

তোমার অসীমের মধ্যে যখন আমাদের মন 

' ডুবাইয়। দেই, তোমার মল ইচ্ছার সক্কে যখন 
আমাদের ইচ্ছা মিলাইয়! লই, তখনই আমর! 

সকল অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে শাস্তি ও 

আনন্দ লাভ করি। তুমি সকল ঘটনার মূলে 

জানরূপে শক্কিক্কপে মঙ্গলক্বপে রহিয়াছ-_ইহা 
যখন দেখিতে পাই তখন আমরা আশ! ও 



৮ 

বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তোমার প্রদত্ত 

জীবনকে তোমার নির্দিষ্ট কর্তব্যে নিয়োগ 

করি। তুমি অনস্ত জ্ঞানময়, শক্তিময় তাহাতে 

আমরা তোমার নিকট আসিতে ভীত 

ও সঙ্কচিত হইতাম, তোমার জ্ঞানের 
জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু বলসিয়া যাইত, 

তোমার শক্তির উগ্রতা আমাদের মনের শান্তি 

হরণ করিত। কিন্তু তুমি যে আমাদের 
প্রেমময় পিতা, আমরা যে তোমার সন্তান । 

আমরা যতই কেন অজ্ঞ, যতই কেন অশক্ত 
হই না, তোমার কাছে আমাদেরও যাইবার 
অধিকার আছে। তুমি আপনার প্রেমে 
আমাদের নিকট ধর। দাও, আমাদের জ্ঞান 

চক্ষু খুলিয়। দাও; যাহাতে আমর! তোমার 

সেবা করিতে পারি এজন্ত তুমিই আমাদের 
প্রাণে বল দাও। তুমি যেমন ভাল বাসিতে : 
পার এমন আর কে পারে? সংদারের পিতা 

মাতা বরং আমাদের অত্যাচার বা অপরাধ 

দেখিলে কুপিত হন, আমাদিগকে তিরস্কার 

করেন, কিন্তু তোমার নিকট আমরা কত 

--কতরূপে কতভাবে তোমার 
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নিয়ম লঙ্ঘন করি, অথচ তুমি চিরক্ষমাশীল, 
চিরসহিষু, আমাদের সকল দোষ ক্রুটা তুলিয়া 
আমাদের সহিত প্রেমের খেলা খেলিতেছ, 

আমাদের মঙ্গলের জন্য কত চেষ্টা করি 
তেছ ॥ ৩॥ 



১৪ 

আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকৃতিতে ও 

মানবসমাজে আপনাকে ঢালিয়া দিতেছ, 

আনন্দরূপে অমৃতরূপে আমাদের আত্মাতে 

প্রকাশিত হইতেছ। আপনার আনন্দেই 
জগৎ স্যষ্টি করিয়াছ, আনন্দের রাগিণীতে 

সকল আকাশ পুর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, আনন্দের 

আতিশয্যেই মানুষের বংশ-প্রবাহ চালাইতেছ, 

আনন্দের সাগর হইতে এখানকার সকল 
শিল্পকলার বিচিত্রত। প্রেরণ করিতেছ। 

প্রভাতে বিমল আনন্দে স্ধ্য আলোক দেয়, 

ফুল ফুটিয়৷ শোভা ও গন্ধ দেয়, পাখীর গীত 

গায়, মানুষেরা! শয্য। ত্যাগ করিয়। কর্তব্যে 

নিযুক্ত হয়__ইহার মধ্যে তোমারই পরিপূর্ণ 

আনন্দের অভিব্যক্তি দেখি। কেই বা প্রাণ 

ধারণ করিত, কেই বা! শরীর চেষ্টা করিত, যদি 

তুমি এই জীবনকে এই শরীর চালনাকে এমন 
আনন্দের উতৎন করিয়া না দিতে! এখানে 

আমানের কত ভয় আছে, ভাবনা! আছে, 

রোগ আছে, বিপদ আছে, মৃত্যু আছে, 

বিচ্ছেদ আছে, দারিদ্র্য আছে, পাপ আছে-_ 

একবার তোমার মঙ্গল বিধানে লন্দেহ করিলে 



১৯ 

প্রতিপাদক্ষেপে স্মলনের আশস্ক। থাকে, 

প্রতিনিঃশ্বাসে ও অন্ন-গ্রাসে দূষিত জীবাণু ও 
রোগের বীজ গ্রহণ করিবার সভাবনা আছে, 

কত অচিস্তিত ও অনিবার্য প্রাকৃতিক ও 

সামাজিক দুর্ঘটনা আমাদিগকে পীড়া দিতে 

পারে, যে-কোন মুহুর্তে আমরা এই সংসারের 
নিকট বিদায় লইয়।! মাটির শরীর মাটিতে 

রাখিয়া চলিয় যাইতে পারি। কিন্তু তুমি যে 
অমৃতস্বরষপ, এজন্যই ত মৃত্যুভয় আমাদিগকে 
বিচলিত করিতে পারে না, কারণ ইহলোকে 
যেমন পরলোকেও তেমন, এই জীবনে 
যেমন পরকালের অনন্ত জীবনেও তেমন, 

তোমারি আনন্দধামে চিরকাল বাস করিব। 

তোমার অযুতনাম যখন লই, তোমার আনন্দ- 

রসে যখন ডুবি, তখন সকল জাল। জুড়াইয়।! 
যায়, সকল চিন্তা, সকল অশান্তি, সকল. 

উদ্বেগ নিমেষে দূর হইয়া যায়। তুমি যুখন 
প্রাণে আবিভূর্ত হও তখন আনন্দের জোম্বারে 

আমর! কোথায় ভাসিয়। যাই, তখন আমাদের « 

নিকট তোমার সংদার মধুময় হয়, প্রকৃতি 
নূতন শোভা ধারণ করে। তখন চন্দ্র ্্য। 



১৭ 

আকাশ বাতাস, বৃক্ষ লঙত।, ফুল ফল, নদী 

সমুদ্র, মেঘ পর্বত, পিতা মাতার শ্লেহ, 
ডাই ভগিনীর ভালবাস! সকলি নূতন 

আনন্দে জীবনকে পূর্ণ করিয়া ভরিয়া 

দেয় ॥ ৪ | 



১৩ 

শান্ত দেবত।, সকল জগৎ যখন নিস্তব্ধ 

হইয়া যাঁয়_-বাহিরের জনকোলাহল যখন 

থামিয়। যায়, প্রকৃতির উপরে যখন অন্ধকারের 

কালষবনিক! পড়ে, সকল জীবজস্ত যখন 
স্যুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে, ব্রঙ্গাণ্ডের 

দেহে যখন হদয়-স্পন্দন বন্ধ হইয়। যায়, তখন 
তুমি তাহার মধ্যে এক মহান্ গভীর সত্তারপে 
বিরাজ কর। অতি ধীরে সন্তর্পণে তুমি 
আমাদের শরীরের নকল ক্ষতিপূরণ করিয়া 
রক্তমাংস তাজ! করিয়।, আমাদিগকে দিনের 

কর্তব্যের জন্ত নৃতন বল দাও । কি নিঃশবে 
তুমি এতবড় স্থজন ব্যাপার চালাইতেছ, কি 
কৌশলে ভূমি উর্বর করিয়া বীজকে অঙ্কুরে 
পরিণত করিতেছ, অঙ্কুর হইতে ফল ফুল 
পাতার বিকাশ করিতেছ, কিরূপে শিশুকে 

যুবা, যুবাকে বৃদ্ধ করিয়া আত্মার ফুলগুলি 

ফুটাইয়া তুলিতেছ, আমর! জানিতেও পানি 
ন!--মান্ুষ যত কল-কারখান! করে তাহার 

চালনায় কত শব্ষ কত কোলাহল, কত জনতা 

কত আড়ম্বর দেখ! যাঁয়! মান্গষ যত কাজ 

করে তাহার জগ্ত বাহিরে কত ঢাক ঢোল 



১৪ 

বাজাইয়। আত্মপ্রকাশ করে! আর তুমি এত 
বড় সৌরজগৎগুলিকে শৃম্তপথে চালাইতেছ, 
এত বড় ত্রহ্মাণ্ডের রক্ষার জন্য, জীবজস্তর 

আহার যোগাইবার জন্ত বিচিত্র আয়োজন 

করিতেছ-_-অথচ তোমার সাড়া নাই, শব 

নাই,কে।নও প্রয়াস নাই; কেমন সহজভাবে 

স্ফতঁভাবে স্থ্টি-পূর্ণতার দিকে যাইতেছে! 
তুমি নিজকে জানাইবার জন্ত, নিজের গৌরব 
প্রচার করিবার জন্ত, কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি 

কর না। মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধভক্তি অর্পণ 

করে না, তোমাকে ম্বীকার করে না, তোমার 

জানময় মঙ্গলময় ইচ্ছাকে অন্ধ জড় শক্তির 

ক্রিয়ারূপে উপেক্ষ। করে, এমন কি তোমার 

প্রতিষ্ঠিত সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ 

করে, অথচ তুমি তাহাকে স্বাধীনতা। দিয়! 
স্থখ দিয়। নিজকে পশ্চাতেই রাখিয়াছ, 

মঙ্গষের নিকট তোমার সর্বশক্তি-মতা, 
সর্ববজ্ঞতা প্রমাণ করিবার জন্ত কোন ব্যস্ততা 

নাই। অতি শান্ত সমাহিতভাবে তুমি 
আমাদের জন্ত প্রতীক্ষা! করিতেছ, আমাদের 

স্কল পাপ অপরাধ ক্ষমা করি সহিষ্ণুত। 



১৫ 

প্রেম ও আশার সহিত আমাদের মঙ্গল বিধান 

করিতেছ | ৫ ॥ 
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প্রেমময় পিতা, জন্মিবার পূর্ব হইতে তুমি 
আমাদের জন্য মাতৃত্তন্যে ছুপ্ধ সঞ্চার করিয়া 

ছিলে। ভূমিষ্ঠ হ্ইবামাত্র তোমার বায়ু; 
তোমার মাটি, তোমার আলোক আমাদিগকে 

গ্রহণ করিল, কত স্েহ কত যত্ব কত ভাল- 

বাসার মধ্যে আমরা পুষ্ট হইলাম । আমাদের 

জীবনটাই ষে তোমার প্রেমের ন্লোভ-_ 
আমাদের অন্নবস্ত্র তোমার দান, শরীরমন 

তোমার দান, আম্মীয়বন্ধু তোমার দান, 

আমাদের অস্তিত্ব চৈতন্য, দেহের শক্তি হৃদয়ের 

ভক্তি সকলি ত তোমার! এই স্থন্দর 

পৃথিবীতে যাহ! কিছু দেখিলাম, যাহা কিছু 

শিখিলাম সকলের মধোই ত তোমারই প্রেমের 

বিকাশ দেখিতে পাই । আমার বলিতে কি 

আছে? প্রেমময়ী জননি ! কি অক্ষয় অনন্ত 

ভালবাসা অকাতরে তোমার সন্তানকে 

শ্বিলাইতেছ। মান্য একটু উপকার করিলে, 

সামান্ত একটু সাহায্য করিলে, আমরা মুখে 
কত ধন্যবাদ দেই, অন্তরে কত কৃতজ্ঞ থাকি, 

আর তুমি এত প্রেম লইয়া আমাদের 
ক্ল্যাণের জন সারাদিন ব্যস্ত রহিয়াছ, বির!ম 
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নাই বিশ্রাম নাই আমাদের জন্য তোমার 

প্রকৃতির কর্মচক্র ঘুরিতেছে, আমাদের জীবন 
রক্ষার জন্য তোমার বায়ু, তোমার জল, 

তোমার আলোক, তোমার তাপের অফুরজ্ত 

ভাঁগার মুক্ত রহিয়াছে ।-_মান্ুষের স্থষ্ট একটু 

গ্যাসের তাড়িতের আলোর জন্য আমাদের 

দাম দিতে হয়, জলের জন্য আনাদের টেক্স 

দিতে হয়--আর আমর। কিন! বিনামূল্যে 

তোমার এই প্রকৃতির অক্ষয়-দম্পত্তিকে 

সকলে সমান ভাগে উপভোগ করিতেছি ; এত 

প্রেমের খণ শোধ করিবার জন্য আমরা 

কোনই চেষ্টা করিব না, তোমাকে ভ্বদয়ের 

ধন্যবাদ দিব না, তোমাকে ভক্তিপুষ্পের 

অগ্রলিতে পূজা করিব না, এমন অপরাধ যেন 
আমাদের চিন্তাও না| আসে। তুমি ত 

জীবন দিয়! আমাদিগকে গৌরবান্িত করিয়াছ 
তুমি কত আনন্দ কত ভালবাসার মধ্যে 

আমাদের আত্মাকে বিকাশ করিতেছ-_ 

আমরা কি তোমার এই আনন্দ এই ভালবাস! 

শ্রদ্ধার সহিত তোমার চরণে অর্পণ করিব ন।? 
তোমার উপাসন। করিয়। কৃতার্থ হইব না ? ॥৬1 
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তুমি পরম মতা, অপীম আকাশ পূর্ণ 
করিয়া তুমি সভ্য, অনাদি অনন্ত কাল 

ব্যাপিয়া তুমি সত্য; জড় জগতে মহা! শত্তি- 

রূপে তুমি সত্য, প্রাণীজগতে মহাগ্রাণরূপে 
তুমি সত্য; মানুষের আত্মাতে পরম চৈতন্য 

হয়ে তুমি সত্য, মানবসমাজে পিতা হয়ে 

তুমি সত্য, তোমার সত্বাতে সকল আচ্ছন্ 

দেখিয়া সভাম্বরূপ তোমাকে নষস্কার করি। 

অনন্ত জ্ঞানময় দেবতা তুমি, অগণ্য গ্রহনক্ষত্র 
তোমার জ্ঞানে শন্তপথে বিধৃত ও চালিত 

হইতেছে__ তোমার নিয়মে প্রাকৃতিক সকল 
ঘটনা ও মানব-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা 

লিখিত হইতেছে। তোমার ভয়ে ্্ধ্য 

আলো দেয়, তোমার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, 

তোমার ভয়ে বায়ু বনে, এমন কি যেমৃত্য 
সময়ে অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিম! 

জামাদের প্রিয়জনকে কাড়িয়া নেয়, তাও 

তোমারি মঙ্গল-শাসনের অধীন। তোমার 

অনন্ত জগতের রহমত আমর! কি বুঝিব, আমা- 

দের কি শক্তি আছে! তোমার এই অনস্ত 

ব্রন্ষাণ্ডের মধ্যে আমাদের পৃথিবী কত ক্ষু্ 
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শিশুর হাতের বলের মত তুমি যাকে শৃন্ত- 

পথে ঘুরাইতেছ ; এই পৃথিবীর মধ্যে আবার 
আমরা কত ক্ষুত্র, পিপীলিকার চেয়েও ছোট, 
কীটাণুকীট আমরা, তাইত আমাদের পৃথিবী 
তীরের ম্ত দ্রিনরাত ছুটিতেছে আমরা 
জানিতেও পারি না; আমাদের দৃষ্টিশক্তি ব। 
কতদূর যায়, আমাদের কত রকম মিথ্যাভ্রমে 

পতিত হইতে হয়__চন্দ্র তারকা আমাদের 

কাছে মাটির প্রদীপের মত মিট মিটি জ্বলে; 

আমাদের আহারনিদ্রাও পশুক্গতের চেয়ে 

পৃথক নয়; পাখীর মত আমরা উড়িতে 
পারি না, ঘোড়ার মত আমর! দৌড়িতে 

পারি না, হস্তীর মত আমাদের আয়তন 

নাই, সিংহের মত আমাদের বল নাই-- 
প্রাণীজগতে আমাদের স্থান কত নিয়ে' 
এত ক্ষুত্র আমরা তোমার অসীম তত্ব কিন্ধপে 
জানিব? কিন্তু আমরা তোমার কাছে আসিয়া 

আমাদের মহত্ব অনুভব করিয়া গৌরবা- 

দ্বিত হই। তুমি আমাদের পিতা, আমরা 
মানুষ তোমার বিশেষ প্রেমাম্পদ-সস্তান । 

তুমি কৃপা করিয়া আমাদের কাছে 



স্ট০ 

তোমার মহিমা প্রকাশিত করিতেছ, তাই ত 
আমর! একটু জ্ঞানের জ্যোতিতে তোমার 

তত্ব আবিষ্কার করিতে পারি। তাই ত 
আমর! তোমার প্রকৃতির নিয়ম জানিয়া তাপ, 

আলোকও তাড়িতের শক্তিকে মানবসমাজের 

দাসত্ব নিয়োজিত করিতে পারি। তুমি 
যেমন প্রকৃতির অন্ধশক্তির পশ্চাতে, তেমনি 

মানুষের চেতনা-শক্তির মুলেও তোমারি 

জ্ঞান। তোমার পুরাতন জগৎ সহশ্রসহশ 

বত্নর ধরিয়া একইভাবে চলিতেছে, কত 

বিকার কত পরিবর্তনের মধ্যেও ইহার মৃল- 
তত্বের, সনাতন নিয়মের কিছুমাত্র বিনাশ 

নাই। মানুষ ত ইহাকে পুরাতন ভাবিয়া 
বিরক্তি প্রকাশ করে না, তুমি যে ইহাকে 
বিচিত্র বর্ণ-গন্ধ-গীতে-ন্বাদদে ও সৌন্দধ্যে নিত্য 
নৃতনভাবে সাজাইতেছ ! মান কত 
অর্থ ব্যাখ্যা, কত বিজ্ঞান দর্শন, কাব্যকলার 

বৃষ্টি করিতেছে, তবু এর কুলকিনারা 
পাইতেছে না। মানুষের আত্মাতে তুমি কি 

এক পিপাসা দিয়াছ, তার জ্ঞান তার শক্তি 
তোমার অনন্তের সঙ্গে এক হইতে চায়, এজন্যুই 
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ত এত শিল্প এত বস্ত্র এত কলকারখানার 

উদ্ভাবনা। মান্য আপনাকে পাইবার জন্ত 

ছুটিতেছে,তোমার প্রকৃতিরসকল তত্ব অধিকার 

করিয়া, তোমার রাজত্বের মধ্যে নিজের শাসন 

প্রতিষ্টিত করিয়া তোমার সন্তানের গৌরব 
সার্থক করিতে চাহিতেছে। মাঁচ্ষ কত 

অণুবীক্ষণ দৃরবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তিকে 

প্রসারিত করে, পর্বতের বক্ষভেদ করিয়া গাড়ী 
চালায়, সমুদ্রের ঢেউ ঠেলিয়৷ জাহাজ চালায়, 
বায়ুযান চড়িয়। আকাশে উড়িতে পারে। 

কত বাণিজ্য-ব্যবপায়ের স্থঝজে এক দেশের 

সহিত আর এক দেশের যোগ হইতেছে; 

বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতি 

তোমার মহাবিশ্বের প্রাঙ্গণে আপিয়া এক 

উদার নীলাম্বরের নীচে দীড়াইয়। পরস্পরকে 
ভাই ভাই বলিয়। চিনিতেছে। এ কি রহম্তময় 
বিধান, তুমি এর ভিতর দিয়! কোন্ স্থদুর 
ভবিষ্যতের ব্বর্গরাজ্যের দিকে লইয়! চলিয়াছ 

_-যখন সকল কলহ বিবাদ যুদ্ধ ও রক্তপাত 

থামিয়া যাইবে, ধনী দরিদ্রের, স্ত্রীলোক 
পুক্ণষের অধিকারে সাম্য ও ন্যায় বিরাজ 
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করিবে, যখন প্রেম পুণ্য শান্তি আনন্দ 

আসিবে । প্রেমময় পিতা, যেমন জাতিগত- 

ভাবে মানবশিশুকে তোমার জ্ঞানের পথে 

উন্নত করিতেছ, তেমনি ব্যক্তিগতভাবে 

আমাদের প্রত্যেকের জন্ত তোমার প্রেমের 

ভাগ্তার মুক্ত রাখিয়াছ-_আমর। প্রতিদিন অঙ্গে 

জলে, আলোকে বাতাসে, হাসি গানে, বিদ্যা- 

লয়ে কর্মক্ষেত্রে সমাজে পরিবারে কতর্ধপে 

তোমার প্রেম ভোগ করিতেছি । আমাদের 

জন্য তোমার আকাশ কত বিচিত্র বর্ণের 

ছটায় রঞ্জিত হইতেছে, কত স্্ধ্যোদ্য়। কত 

সূর্যাস্ত ও পূর্ণিমার জ্যোত্না পৃথিবীকে 
সৌন্দধ্যে দাত করিতেছে । বাগানের বৃক্ষ 

লতা, ঘাসের শ্যামলতা ও কোমলতা, ফুলের 

শোভা ও গন্ধ, পাখার গান ও নৃত্য, পিত। 

মাতার জেহ, স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা, ভাই 

ভগিনীর গ্রীতি--এ সকলের ভিতর দিয় 
অনস্তভাবে তোমার প্রেম আমর! সংসারে 

উপভোগ করিতেছি। তুমি অখিল 

ব্রদ্মাণ্ডের অধিপতি রাজরাজেশ্বর, অথচ 

তোমার অস্তঃপুরে আমাদের প্রবেশের 
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কোন বাধ! নাই। পৃথিবীর রাজ! মহারাক্জার 
সহিত দেখ! করিতে হইলে কত আমল! কত 

দ্বাররক্ষকের তোষামোদ করিতে হয়, কত 

শুভ সুন্দর পরিষ্কত পৌষধাক পরিতে হয়, 

রাজার মহিত কথ। বলিবার জন্ত কত ভাষ৷ 

শিখিতে হয়, কত আদব-কায়দ। শিখিতে হয়, 

কিন্ত তোমার কাছে যাইতে কোন মধ্যবর্ভার 
আবশ্যক হয় না, কোন বেশ কোন ভাষার 
আবশ্যকতা হয় না। আমাদের মলিনত। 

দরিদ্রতা সকলি তুমি জান। তুমি চির- 
কালই ব্যাকুল আত্মার নিকট, প্রেমিক সরল 

হৃদয়ের নিকট ধর! দিয়াছ। কোন সত্য 

প্রার্থনা তোমার দ্বারে ব্যর্থ যায় নাই। তুমি 
একটি সামান্ত ফুলকে ফুটাইবার জন্ত এত 

ব্যবস্থা করিয়াছ, ষে ফুল আজ আছে কাল 
নাই, ছুদিন পরে শুষফ জীর্ণ হইয়া যাইবে, 

মাটির সঙ্গে এক হইয়া যাইবে, সেই ফুলের 
মধ্যে এত গন্ধ এত বর্ণ দিয়া তুমি ফুটাইতেছ, 
তাকে অঙ্কুরিত ও বিকশিত করিবার জন্ 
আলোক বাতাস, তাপ জল. শিশির ও বুষ্টির 

আয়োজন করিয়া, আর আমাদের অন্তরে 



৪ 

যে-সকল পবিভ্র আকাজ্ষ। জাগে, যে-সকল 

শুভ সংহ্কল্লের উদয় হয়, তাহা কাধ্যে পরিণত 

করিবার জন্ত তুমি কোনই ব্যবস্থা করিবে 
না? ধর্মজজগতের ইতিহাসে বুদ্ধ যিপ্ড 
মহম্মদের, নানক চৈতন্য কবীরের, রামমোহন 

দেবেন্দ্রনাথ কেশবের পুণ্যজীবনে তোমার 

স্বর্গীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছ, তীর! যাহা 
চাহিয়াছিলেন তোমার মঙ্গল-নিয়মেত আজ 

তাহা পূর্ণ হইয়াছে; সকল সাঁধুভক্তদের ব্যাকুল 
প্রার্থনা তুমি যুগে যুগে শুনিয়াছ; আমাদিগকে 

আজ তাহাদিগের স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত 
কর, আমরা তোমার মঙ্গলরাজ্যের বিস্তার 

ও প্রতিষ্ঠার জন্ত তোমার কাছে যে প্রার্থন! 

করি, তাহ। পূর্ণ কর, তুমি আমাদের সকলকে 

বল দাও, যোগ্যতা দাও ॥ ৭॥ 

হারার 



৫ 

অশ্্র হইতে জগতের উৎপত্তি, অন্নে জগ- 

তের স্থিতি, অল্নেই লয়--তুমি অন্রময় ব্রদ্ম। 
যখন মানুষকে স্ষ্টি কর নাই, যখন কোন 

প্রাণের সমাগম হয় নাই, তখন কেবল জড় 
উত্তপ্ক বাম্প-গোঁলকের মত ক্রক্ষাণ্ড তোমার 

স্ষ্টির প্রথম সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়! নাচিতে- 

ছিল, তখন তুমি ইহার ভিতরে জল বায়ু 
মৃত্তিকা গঠন করিলে- তাপ ও আলোক 

প্রেরণ করিলে-_-অন্ধকার দূর হইল, ভবি- 
ষ্যতের প্রাণীপুপ্ের বাসের উপযোগী সকল 
অবস্থার সমাবেশ হইল--তখন তুমি অন্নেতেই 
জগৎ পূণ রাখিলে। এই অন্ন হইতে প্রাণ, 

প্রাণ হইতে মন, মন হুইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান 
হইতে আনন্দ-_-সকলি সম্ভব হইল। আবার 
আনন্দ যখন অনৃশ্ঠ হইবে, বিজ্ঞান ঘখন লুগ্ত 
হইবে, মন যখন প্রাণে মিশাইবে, প্রাণ যখন 

বিলীন হইবে তখনও কেবল অন্নই তোমার 
প্রলয়ের শেষ সঙ্গীত গাহিয়! গাহিয়।৷ তোমার 

মধ্যে আপনাকে হারাইবে । জিজ্ঞান্থ শিষ্য 

এই জন্যই তপশ্যার প্রথম স্তরে তোমাকে 

অন্নময় ব্রদ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 



২৬ 

অন্ধের মধোই প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দের 

বীজ লুকান আছে; এক্ন্তই অন্নে সকল 
জীবের সকল চেতনের ও সকল দেবতার 
তৃপ্তি। আমর প্রতিদিন যে অন্ন গ্রহণ 

করি তাহার মধো তোমার অধিষ্ঠান, এজন্য 

আমাদের খাদ্য-_রক্ত-মাংস-অস্থিতে পরিণত 

হইয়| প্র।ণ-শক্তির পুষ্টি সাধন করে। আমাদের 
অন্ন তোমার ভৌতিক উপাদান,_মৃত্তিকা 
জল অগ্নি--হইতেই প্রস্থত হয়, তুমি সকল 
ভূতে অন্নরূপে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে 

নমস্কার ॥৮| 



৭ 

জগতের প্রাণ তুমি, আমাদের প্রাণের 

প্রাণ_বিশ্বুবন তোমার দেহ, আমর। 

তোমার দেহের কাঁটান্ধ । কত-- প্রাণ তোমার 

বক্ষেণুদ্বুদের মত উঠিতেছে, আবার মিলাইয়। 

ধাইতেছে। জলবিন্দৃতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ ভাঁমি- 

তেছে, মৃত্তিকার গর্ভে প্রাণময় বীজ অঙ্কৃুরিত 

হইয়| শস্ত গুল্ম তৃণ বৃক্ষলতা। ফল ফুলে ধরণীকে 

পরিবৃত করিতেছে ; ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, 
কত জীবনের প্রবাহ চিরকাল ছুটিতেছে-_ 

একদল আসে, আর দল যায়, জন্ম মৃত্যুর 

পধ্যায় দ্রিনের পর দিন চলিয়াছে, বিরাম 

নাই বিশ্রাম নাই-_-অনস্ত প্রাণের ভাগ্ার 
তুমি, অনন্তকাল এই ক্ষ্টির কাধ্যে ব্যাপৃত 

বহিয়াছ, অনস্তলোকে এই স্থটি-লীল। 

প্রকটিত করিতেছ। তুমি প্রাণব্ধপে আছ 
বলিম্মাই আমরা বাচিতেছি। তুমি আমাদের 
জীবনীশক্তি চালাইতেছ বলিয়াই আমাদের 

মন্বে চিন্ত।) বাক্য ও কম্ম সম্ভব হইতেছে। 

তুমি কি কৌশলে আমাদিগকে এই সংসারে 
আন, কি নিয়মে আমাদিগকে পালন কর, 

আবার তোমার কাঁজ শেষ হইলে কি সঙ্কেতে 



৮ 

কোথায় লইয়। যঘাঁও আমরা তাহার কিছুই 
বুঝি ন।, কিছুই জানি না। বৈজ্ঞানিক জীবন- 
সংগ্রামের কঠোরতা দেখিয়া ভয় পান। 

অনংখা পরাজিত অসহায় প্রাণী স্থানাভাবে 
খাদ্যাভাবে, মৃত্যু আলিঙ্বন করে, যোগাতম 
উদ্বপ্তন করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে--এই প্রাণ 

হইতেই জগতের উৎপত্তি, প্রাণেই জগতের 

স্থিতি, প্রাণেই জগতের লয়।__হে মহাপ্রাণ, 
তোমাকে নমস্কার ॥৯| 



২৯ 

আমাদের মনের মন তুমি, পাঁচটি 

ইন্জ্রিয়ের দ্বার খোলা রাখিয়। বাহিরের 

জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ রাখিয়াছ, 

ভাই আমরা তোমার এই শোভান্থখ-পূর্ণ 

পৃথিবীকে জানিতেছি, উপভোগ করিতেছি। 
শরীরের সহিত আমাদের প্রাণের অচ্ছেদা 

সম্বন্ধ, আবার প্রাণের সহিত মনের আরও 

সুপ্মতর সম্পর্ক, তুমি এই তিনের মিলনে 

মানবসমাজের সকল ঘটনা রচনা! করিতেছ, 

ইতিহাস তাহার সাক্ষী । প্রাণরক্ষার দায়ে 

ঘৃত জীবজজ্তর চেষ্টা, প্রাণ-উপভোগ করিবার 
জন্ত তাহাদের যত হাসিখেলা, আবার এই 
প্রাণের সংস্পশেই বহিজগতের ও অন্তান্ত 

প্রাণীর সহিত পরিচয় । জীবনীশক্তির চালন। 

হইতেই চৈতন্তের-_জ্ঞানভাব ইচ্ছাময় মনের 

অভিব্যক্তি। বর্ণ গন্ধ শব রস স্পর্শ হইতে 

ইন্জ্িয়ের জ্ঞান লাভ করিয়। আমাদের মন 

ইহাদের বিচিত্র-মিশ্রণে যত বিজ্ঞানের সত্য 

আবিষ্কার করে; আবার ধারণ। স্বৃতি, কল্পনা- 

অনুমান প্রভৃতি অতীন্ডিয় জ্ঞানের যন্ত্র প্রয়োগ 

করিয়া তোমার জ্যোতিম্ময় লোকের সন্ধান 



৬০ 

লয়। মানুষ সমাজের সহযোগীতায় ভাষার 

উন্নতি করে, চিন্তা ও ভাবের আদান-গ্রধান 

করে, আপনার ইচ্ছাকে কাধ্যে পরিণত 

করে। কত স্ুখদুঃখ, আশ ভয়, হিংনা 

প্রেম, সহান্তভূতি অহঙ্কার মানুষের মনোময় 

জীবনে প্রতিষোগীত] করে। কত আকাজ্া, 

কত কামনা, কত বান! তাহাকে ইন্দছিয়ের 

অধীন করে, মাবার ইন্দ্িয়ের অধিপতি 

করে_এই জ্ঞানভাব ইচ্ছার মূলে মনোময 
্রন্ম তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥১০। 



৩১ 

বিজ্ঞানময় পুরুষ তুমি, বাকামনের 
অতীত জ্যোতিশ্ময়লোকে মানুষের বিজ্ঞানা- 

আ্মাতে তোমার নিত প্রকাশ। অন্ন প্রাণ 

ও মন লইয়া! যাহার] সন্তষ্ট তাহার। সেখানে 

প্রবেশ করিতে পাবেন না । ধাহারা শরীরের 

অভাব হইতে উর্ধে, জীবনের উপভোগ হইতে 

উচ্চে, মনের সুখছুঃখ বিকাশের অতীত 

রাজ্যে আত্মচৈতন্যে সকল সময় স্থিতি করেন, 

এক বিজ্ঞানাত্মীর অধীনে সকল চিন্তা, সকল 

ভাব, সকল ইচ্ছা, বাক্য ও কাধ্যকে নিয়মিত 

করেন, তাহারা তোমার সাক্ষাৎ স্বরূপ 

জানিতে পারেন, তোমার সহিত সখ্যস্ত্রে 

আবদ্ধ হইতে পারেন। তীহাদের নিকট 

তোমার উন্নত সত্য প্রকাশিত হয়, প্ররূতির 

মন্তস্থলে ও মানবসমীজের অন্তরালে 
তোমার বেসকল জ্ঞানময় মঙ্গলময় শক্তি 

ও নিয়ম কাজ করিতেছে তাহার সহিতু 
তাহারা পরিচিত হন ও তোমার এই স্থ্ট 
রক্ষাও স্বগরাজ্য গঠনে তাহারা মহষোগী 
হন। আত্মা কি বস্তু, আধ্যাত্মিক জীবনের 
কি নিগুঢ রহস্য এ সকল তত্ব তীহাদের দিব্য 



ঙ২ 

চক্ষে প্রকাশিত তয়, তাহারা মান্চষের পথ 

নির্দেশ করিবার জন্য ধ্রবতারার মৃত সময়ের 

আকাশে নানাশাস্্র ও উপদেশের উজ্জ্বল 

আলোক রাখিয়া যান। সেজনা আমর! 
তাহাদিগকে খমি বলিয়া পূজা করি। যুগে 
যুগে তুমি এরূপ যোগীখধিদিগকে পৃথিবীতে 

(প্ররণ করিয়া তোমার বিজ্ঞানাত্মার প্রকাশ 

দেখাও ।-_মান্চষের দর্শন বিজ্ঞান নীতি ধর 

ও শিল্পকল। তোমার পূর্ণ জ্ঞান, প্রেম এ 

সৌন্দধায আবিষ্কার করে। বিজ্ঞানর্পী 

পর্মাস্ম।--ৃতামাকে নমন্কার | ১১ || 



৩৩ 

সকল সাধনা সকল তপশ্্যার চরমসীমায় 

ভক্তের! যেখানে তোমার সহিত মিলিত হন 
তাহাকে সকল শাস্ত্রে আনন্দলোক বলা হয়। 

সেখানে তোমার পরিপূর্ণ আনন্দের ধার! 

উলিয়া পড়িতেছে; আর সকল অমর 

দেবতারা তাহ! পান করিক্বা অমরত্ব লাভ 

করিতেছেন। মাজুষ স্ুখসুখ করিয়। 

পাগলের মত ছুটিতেছে কিন্ত প্ররুত সুখের 

উত্স কোথায় জানে না। ছুংখ কষ্ট না 

থাকিলে কেহ নিজকে সুখী মনে করে 7 

সহ্বখ তাহার কাছে অভাবাত্মক। আবার 

ইন্দ্রিয়ের ভোগবাসন। চরিতার্থ হইলেই কেহ 

কেহ স্থখের শেষসীমায় উপস্থিত হন; 

তাহাদের সুখ সাময়িক প্রবৃত্তির ক্ষণিক 

আমোদের সমষ্টি-মাত্ত । এই সুখের সঙ্গে 

ছুঃখযস্ত্রণ। রোগম্তত্যু অবিচ্ছেদ্য বদপে 
জড়িত। ইহার উপরে যে বিজ্ঞানীতীত 

আনন্দ, পরিপুর্ণজ্ঞান ও শক্তির বিকাশ 

হইতে যে স্বতঃ স্ক,ত্জীবনের আনন্দ-_ সেই 

আনন্দই তোমার নিত্যধামের অবস্থা) 

তাহার মহিত কোন কাম কোন বাসনার 



৩৪ 

সংস্পর্শ নাই, কোন অভাব কোন অশান্তি, 

কোন উদ্বেগ, কোন আকাজ্।, কোন ছুংখ 

কোন নিরাশ। সেখানে পৌছিতে পারে ন|! 

দে আনন্দ কেবল আপনাকে নিঃখেষে দান 

করিয়া, মানবের সেবায় জীবন নিয়োজিত 

করিয়াই সার্থক হয়। এমনতর বিশুদ্ধ নির্দশল 

নির্ভর অক্ষয় অমর আনন্দ হইতেই তুমি 
জগৎ স্তটি করিতেছ, পালন করিতেছ। 

মানবনমাজের নকল প্রেম ও প্ররুতির সকল 

নৌন্দষ্য এই আনন্দেরই ছায়া, হে আনন্দময় 

তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ 



৩৫ 

তোমারই ফুল ভোমারই তা দিয়! 

মাল! গাঁথিয়। তোমার চরণে উপহার দিই । 

তোমারই আলোকে, তোমারই চক্ষুর সাহায্যে, 

তোমাকে দেখি; তোমারই বামু-শব্দের তরঙ্গ 

বহন করিয়া তোমারই প্রদত্ত কর্ণে আঘাত 
করে, তবে আমি শুনি; তোমারই ভাব 

তোমারই ভাষা! তোমারই প্রদতভ জিহবা! যন্ত্র 
আশ্রয় করিয়া! আমার বাক্য রচন। করে; 

তোমারই দত্ত মস্তিস্ক তোমারই ন্সাযু 

তোমারই প্রদত্ত মাংসপেশীর সমবায়ে আমি 
হত্ত পদ সঞ্চালন করি, তুমি প্রাণরূপে 
ধূমনীতে, রক্ত চালনা কর, পাকস্থলীতে খাদ্য 
জীর্ণ কর; মস্তিষ্ক ও মনের মধ্যে তুমিই 
যোগ স্থাপন কর; তবে ত আমি বাচি, 

তবে ত আমি চিন্তা করি। তুমি আমার 
চক্ষুর জ্যোতি, কর্ণের শ্রুতি, কঠের বাণী, 

দেহের শক্তি, মনের চৈতন্য; ভোমাকে 

ছাঁড়িয়! আমি জড় পদার্থ_অস্থি-মাংস-পিগু্টব 
কিছুই নই। ক্ষুত্র মানুষ আমরা কোন্ 

শক্তির উপর দীাড়াইয়! তোমাকে অস্বীকার 

করিব? কোন্ সম্বল লইয়া “আমি” “আমার” 



৩৬ 

বলিয়া মোহের থোরে তোমাকে ভূলিয়। 

থাকিব? তুমি যে অন্ধকে দেখাও, বধিরকে 

গুনাও, বোবাকে বলাও, খগ্তকে চালাও-_ 

একি শুধু কবির কল্পনা? প্রতিদিন প্রতি 
মুহুর্তে যে তোমার মহিমায় অসম্ভব সম্ভব 

হইতেছে, আমাদের জীবন ত তাহার জলস্ত 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে । ইহা যে অতি সত্য 

ষে তোম। ভিন্ন আমর! চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, 

কর্ণ থাকিতেও বধির, মুখ থাকিতেও বোব।, 

আর হস্ত পদ্দ থাকিতে বিকলাঙ্গ । তুমি 
ত আমাদের জীবনের উপাদান,__জল বায়ু 

আলোক মৃত্তিক।-_-তোমার ইচ্ছার অধীন 

রাখিয়াছই, আমাদের দেহের সংরক্ষণ রক্ত 

সঞ্চালন, খাদ্য পরিপাক, শ্বাস প্রশ্বাস__ 

এ সকলও তোমার হাতে রহিয়াছে; আমাদের 

জ্ঞানেন্দ্িয় কর্শেক্িয়ের সকল মূল--ঈথরের 
তরঙ্গ, বামুর আন্দোলন, স্্ীয়বিক ক্রিয়া! 

মস্তিষ্কের কর্ৃত্ব-এ সকলও তোমার 

কৌশলেই নিয়মিত হইতেছে; আর 

প্রারতিক জগতের, জড় জীবন চেতনের 

যাবতীয় ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মও 



৩৭ 

তোমারই বিধান_-আমাদের আছে কি? 

হে আদি কারণ, হে ভূম|, হে বিশ্ব নিয়ন্তা 

আমাদের সকলি ত তোমার হাতে-_ 

তুমি একটু ক্ষুত্র সীমার ভিতরে আমাদিগকে 
আবদ্ধ রাখিয়! চল! ফেরার স্বাধীনত। দিয়াছ 
--আর ইহাতেই আমর! এত আসম্পর্া করি, 

ইহাতেই আমর! তোমাকে অবিশ্বাম করিয়। 

এই জগতকে অন্ধ জড় শক্তির খেল! মনে করি, 

কি লজ্জার কথ!-_ আমাদের একি বিড়ম্বন। ! 

তুমি পনর আন! নিজের হাতে রাখিয়া এক 

আন! আমাদের হাতে দিয়াছ, তবু আমরা 

তোমার কথ| ভাবি ন, তোমাকে পৃজ। করি 
না! পশ্চাতে মহা অন্ধকার-_-অতীতে কি 

ছিলাম জানি না; সম্মুখে মহা অন্ধকার, 

ভবিষ্যতে কি হইবে জানি না; বর্তমানের 

এই ছুদিনের মানব জীবন, তায় উপরে 

আমাদের এত আস্থ) এত অহঙ্কার আমাদের 

এই অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১৩॥ | 



৩৮ 

তোমাকে দেখিবার জন্য ত দূরদেশে 

তীর্থ যাত্র। করিতে হয় না, তোমার পূজার 
জন্ত ত কোন পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিতে 

হয় না- তুমি যে সকল দেশ সকল কাল পূর্ণ 
করিয়া রহিয়াছ। বেমন প্ররুতির শোভায় 

তুমি সত্য, তেমনি মানব সখাঙ্ষের সকল 

মঙ্গল চেষ্টায় তুমিই প্রকাশিত। কেবল কি 

সমুদ্রের তরঙ্গায়িত উপকূলে অথবা পর্বতের 

গভীর নীরবতায় তোমাকে দেখিব? কেবল 
কি উত্সবের আনন্দে অথব। মৃত্যুর করাল 
ছায়ায় তোমাকে স্মরণ করিব? তুমি থে 

প্রতিদিন আমাদের গৃহে পরিবারে সকল 

হাসি গানে, সকল আমোদ-আহলাদে 

তোমার ভালবাপ। নিঃশেষে দান করিতেছ 

সেখানে তোমাকে দেখিব না? তুমি ষে 
প্রতিদিন আলোকে বাতাসে, অন্পে জলে, 

তোমার নিজের হাতে আমাদের জীবনকে 
রক্ষ। করিতেছ তাহার মধ্যে তোমাকে ধেখিব 
না? সংসারের এত আনন্দ, এত কাব্য নাটক 

উপন্তাসের স্ষ্টি কোথা হইতে হয়! পরি- 
বারের এত প্রেম এত শাস্তি এত মাধুর্য 



৩৯ 

কোথা হইতে আসে ।- তুমি যে সকল আনন্দ 
সকল প্রীতির নিঝ্র। তোমারই স্বীয় 

উতৎম হইতে পৃথিবীতে এত বর্ণ এত গন্ধ এত 

স্বাদ এত গীতের শ্রোত প্রবাহিত হয়, 

তোমারই মধুর উৎসবের কোলাহলে জগৎ 
মুখরিত, তুমি মঙ্গলময় বলিয়াই জগতে এত 

শুভানুষ্ঠান। এত দয়া, এত সহান্গভূতি তুমি 

মানুষের প্রাণে দিয়াছ! পৃথিবীতে দুঃখ 
দরিদ্র, রোগ মন্ত্রণ।, পাপ প্রলোভন প্রভৃতি 

কত অমঙ্গল আছে, কিন্ত তোমার স্বর্গীয় 
ভাবের প্রেরণায় মান্ধষ কত অনাথাশ্রম, 

আতুরাশ্রম, কত শিল্পশালা, রুগ্নশীল! প্রতিষ্ঠা 
করিতেছে, ব্যথিতের প্রীণে সান্তনা দিবার 

জন্য, রোগীর শুশষার জন্ত, পাপী তাপীকে 

আশা ও বল দিয়। পুণ্যপথে অগ্রসর করিবার 

জন্ত কত মঙ্গল আয়োজন চলিতেছে। 

জগতের ধম্মবিধংন সকল তোমার বিশ্বজনীন্ন 

প্রেমের আদর্শ লইয়। সকল মানুষকে এক 

পরিবারে পরিণত করিবার জন্য, জাতিধর্ম 

ভাষ। ভূষার বৈচিত্র্য সত্বেও এক ভ্রাতৃত্বের 

স্ত্বে সকলকে বন্ধন করিবার জন্য চেষ্ট। 



8০ 

করিতেছে-ইহার মধ তোমারই মঙ্গল 

রূপ দেখি ॥১৪॥ 



৪১ 

ভূমি একমাঞ্ সতা, এই জগৎ তোথারই 

প্রকাশ, যেমন জড়ে, তেমন চেতনে, যেমন 

উদ্ভিদজগতে তেমন প্রাণীজগতে তোমারই 

রূপের অভিব্যক্তি । চক্ষু মেলিয় তোমারই 

দর্শন পাই, আলোকে আকাশে তুমি বর্তমান, 

আবার আমার চক্ষুগোলকে ও মনের 

চৈতন্তে ৭ তুমি বর্তমান। তুমি আমার 
অন্তরে, তুমিই আমার বাহিরে-_ সকল কাল 

সকল স্থান পূর্ণ করিয়। তুমি, আর কোন 

দ্বিতীয় সত। নাই । যেমন অতীতে তেমনি 

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে, যেমন এই পৃথিবীতে 

তেমনি অনন্ত সৌরজগতে ও ব্রক্ষাগুলোকে, 

ইত € পরলোকে-তুমি একমেবাদ্িতীয়ং | 

আমর। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ক্রিয়ায় তোমাকেই 

জানিতেছি, আমাদের সকল বাক্য চিন্তা ৪ 

কাধ্য তোমারই সন্ভার পরিচয় দিতেছে, 

আমাদের জীবনটাই তোমার অস্তিত্বের 

তোমার জ্ঞানের, তোমার শক্তির ও তোমার 

প্রেমপুণা মঙ্গল ভাবের অব্যর্থ প্রমাণ। 

আমাদের শরীরের প্রতি রক্তবিন্তু, লোম- 

কূপের প্রতি ম্বেদকণা, শ্বাস-প্রশ্থাসের 
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প্রডোক বাধু চালনা, জাগ্রত জীবনের 

প্রত্যেক চিন্তা তোমাকে স্বীকার কবিতেছে । 

আমর] মুখে বলি বা না! বলি--আমাদের 

অন্তরের নকল আকাজ্ষ) অনন্জ তোমার 

দিকে ছুটিতেছে; এজন্যই আমাদের অল্পে 

স্থখ নাই, এক্জগ্ই আমরা সান্তে তপ্ত হই না। 

জানিয়া বা ন! জানিয়া আমরা তোমারই 

পূর্ণভর সৌন্দধ্য উপাভাঁগ করিবার জন্য, 

তোমার সহিত্ব আধ্যাত্মিক ষোগ লাভের জনা, 

জন্ম হইতে মৃত্যু পথ্যন্ত, মৃত্যু হইতে মুক্তি 
পর্ধ্যস্্ অনন্থকাঁল চেষ্টা করিতেছি । ॥১৫। 
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তুমি জ্ঞানময় দেবতা, তোমার জ্ঞানে 

জগৎ সত্তাবান্- তুমি চিন্তা করিতেছ আর 
জগতের সকল ঘটন। ঘটিতেছে--তোমার 

জান সৃষ্টির কারণ, তোমার জ্ঞানে স্ৃষ্টবস্তর 

স্থিতি ও তোমার জ্ঞানেই সকল বস্ত লয় 

পাইতেছে। সব্বত্র তোমার জ্ঞানের বিস্তার, 

সর্বভূতে চৈতন্তর্ূপে তুমি আছ-_বহুল বৈচি- 
জের মধ্যে তোমার জ্ঞানেই একত্র প্রতিষ্ঠিত 

হইতেছে। প্রকৃতির নিয়মে তোমার জ্ঞান, 

মানবাত্মার চিন্তায় তোমার জ্ঞান; কত 

গণিত বিজ্ঞান তোমার অনন্ত জ্ঞানের পরিমাণ 

করিতে গিয়া পরাস্ত হইতেছে। ইতিহাসের 

আদিযুগ হইতে দাশনিকগণ তোমার তত্ব 
বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, কত মত কত 

যুক্তির আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু তুমি যেমন 

অজ্ঞাত ছিলে তেমনি অজ্ঞাত রহিয়াছ। বিন্দু 

বিন্দু করিয়া সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া যেমন 
সমুদ্রের জল শেষ করা যায় না, তেমনি 

মানুষ যুগে যুগে সকল শান্্র ও সকল স্থৃতি 

শ্রুতির সাহায্যে তোমাকে একটু একটু 

জানিয়াও কোন কুল-কিনার। পাইতেছে না। 



অনস্ত তোমার জ্ঞান--একটি ক্ষুত্র বালু- 
কণার মধ্যে তোমার অনস্ত ব্রন্মাণ্ডের "ছবি 

লুকাইয়া! রাখিয়া, প্রত্যেক মাহ্থষের 
মাতাতে তোমার বিশ্বচৈতন্যের বীজরোপণ 

করিয়াছ, আমর1 যর্দি একটি অনুর ও সকল 

তথ্য জানিতে চাই তবে সমুদয় জগতের 
বিশাল তত্ব অন্বেষণ করিতে হয় ॥১৩। 
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সকল পরিবর্নের মধ্যে তুমি এক 
অপরিবর্তনীয়। দিনের পর দিন আসে) 

সপ্তাহ যায় সপ্তাহ আসে, পক্ষ মাস খতু ব্য 

পর্যায় পৃথিবীর বক্ষে কত পরিবর্তন রাখিয়। 

যাইতেছে, তুমি মহাকালরূপে অতীত বর্ত- 
মান ভবিষ্যতের মূলে থাকিয়া নির্বিকার 
ভাবে সকল দেখিতেছ জানিতেছ। সকল 

ঘটন। তোমারই স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়ার 

পরিচয় দেয়, ঘকল প্রকৃতিতে সকল সমাঁজে 

তোমারই লীলা প্রকাশিত হয় । মানুষের মনে 

চিন্তার স্রোত চলিয়াছে--এই মুহুর্তে যে ভাবের 

আন্দোলনে ইতস্তত: দোলায়মান হইতেছে, 

পর মুহূর্তে তাহা অদৃশ্য হইয়া, মনকে শান্ত 
সমাহিত করিতেছে, আজ যে ক্ষুত্র চিস্তা- 

টুকুর বাজ বপন করিতেছি কাল তাহা অস্থু- 

বিত হইয়। ভবিষ্যতে ফলবান পুষ্পবান বৃক্ষ- 

রূপে সমুদয় জীবনে ব্যাপ্ত হইতেছে। এই 
মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে তুমি আত্মচৈতন্য 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া এক্য বিধান করিতেছ। শিশু 

যুবা হয়, যুব। বুদ্ধ হয়, কিন্তু মানুষ একই 

থাকে--শরীরের রক্তমাংস ত কতবার নৃতন 
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হইতেছে, মানুষ পুরাতনই থাকিয়া যায়। 
আমর। যেখানে বিচ্ছিন্নতা দেখি, 'তুমি 

সেখানেও কাধ্যকারণের শৃঙ্খলে যোগ 
রাখিয়া । বাম্প হইতে জল হয়--জল হইতে 

মাটি হয়-_-মাটি হইতে শল্য হয়_-শশ্য হইতে 

প্রাণ হয়-_ প্রাণের অভিব্যক্তিতে মন হয় 

তাপে আলোকে তাড়িতে পরম্পর আদান 

প্রদান চলিতেছে, শবীরের সহিত মন, ব্যক্তির 

মহিত সমাজ, পৃথিবীর সহিত চন্দ্রন্্য, জাতির 
সহিত জাতি, সকল ব্রহ্ষাণ্ডে একন্থত্রে 

গ্রথিত--তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, নিত্য এবং 

সত |1১৭॥। 
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অন্তহীন দেবতা, তোমার জ্ঞান তোমার 

শক্তি এই বিচিত্র জগতের মূলে বলিয়াই এই 
জগৎ এমন সুন্দর রহস্যময়। কি অদ্ভূত 

ইহার রচনা! কৌশল-_অনন্ত আকাশে 
অনাদ্দিকালে ইহার বিস্তার! এত বর্ণ এত 

গন্ধ, এত স্বাদ এত সঙ্গীতে ইহাকে পুর্ণ 
রাখিয়াছ--একি বিষ্ময়কর শ্যট্টি তোমার, 

ভগবান ! শ্যামল তৃণাচ্ছাদদিত প্রান্তরে, অতুযুচ্চ 
তুষার-মপ্ডিত পর্বতশৃঙ্গে, উত্তালতর 
নিনাদিত সমুদ্রে তোমার কি গাম্ভীধ্য কি 
সৌন্দধ্য প্রকাশ পাইতেছে। প্রকৃতির যে 

দিকে চাই সর্বত্রই তোমার মহিমা । প্রতি- 

দিন যাহা দেখি, অভ্যাসের জন্য যাহা পুরাতন 

হইয়। গিয়াছে তাহার বিষয়ে চিন্তা করিলে ও 

তোমার কত জ্ঞান কৌশলের পরিচয় পাই-_ 
এই প্রভাতের আলোক, বাতাস, নীল 

আকাশ, জল অগ্নি খাদ্যবস্ত্__যাহ না হইলে 

আমাদের জীবন চলে না_-এত অফুরস্ত 

ভাবে প্রকৃতির ভাগ্ডারে রাখিয়াছে, কোন 

কুপণতা ন। করিয়! সকলের জন্য যোগাইতেছে। 

একি প্রভো।- বিজ্ঞান দর্শন কিছু বলিতে 
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পারে নাউপরে মেঘের টুকরাগুলি 

আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়, কত বজ্ব বিদ্যুৎ 

আমাদের ভয় জন্মায়, এত তাপ এত 

তাড়িতের শক্তি, অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র যাহা এত- 

দূরে যে আমাদের পৃথিবীর চেয়ে বড় 
হইয়ও ক্ষুপ্র প্রদীপের ন্যায় মিটি 
মিটি জলে; একি ওগে। একি অদ্ভুত জগতে 
মামরা বাদ করি, কিন্ধপে মুহুর্তে মুছর্তে 

অপংখ্য জীবের স্ষ্টি হইতেছে, অসংখ্য জীবের 
বিন্মাশ হইতেছে--কোথা হইতে আমাদের 
প্রাণ আসে দুদিন পরে কোথায়াই চলিয়া যায় 

»কিন্ধপে শরীরের সকল অকন্গপ্রতঙ্গ 

পরম্পরের সহযোগীত। করে-_শ্বাসপ্রশ্বাস 

রক্তচালনা খাদ্যপরিপাক কি রহন্যম্য় 

নিয়মে সহজেই চলিতেছে, নিপ্রার সময় 

আমাদের চৈতন্য কোথায় থাকে, আবার 

জাগ্রত অবস্থায়ই ব! কিন্ূপে ফিরিয়া আসে, 

চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাপিকা জিহ্বা 

ত্বকের ইন্দ্রিযব্যাপার কিরধপে সম্ভব হইতেছে, 
আমাদের জ্ঞানকে উন্মেষিত করিবার জন্ত 

কত আলোকের রশ্রি, বায়ুর আন্দোলন, ও 
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ইথবরের ঢেউ প্রাকৃতিক জগতে প্রবাহিত 

হইতেছে--আমাদের শরীর তোমার অসীম 

জ্ঞানের প্রমাণ, আমাদের শরীর তোমার 

পবিত্র মন্দির । আবার মনের জগতে আরও 

কত রহস্যময় ব্যাপার চলিতেছে, কত চিন্তা 

কত কল্পন। কত বুদ্ধি কত যুক্তি, কত ভাব 

কত তাপ, কত আকাজ্। কত কামনা, সুখ 
দুঃখ, আশা ভয়, ধন্মনীতি মনের রাজো 

তোমাকে পাইবার জন্ত ছুটিতেছে। আমর! 

এত ক্ষুত্র, দ্েহ-পিগ্তরে বন্দী থাকিয়াও মুক্ত 

আকাশে প্রকৃতির সহিত যোগ স্থাপন 

করিতেছি, আমাদের শক্তি প্রয়োগ করিবার 

জন্য কত রাজনীতি, সমাজসংস্কার, শিল্প- 

বিজ্ঞান সাহিত্য বিকাশ করিতেছি। মৃত্যু 

কিন্ধূপে আমাদের শরীরের সকল ক্রয়! 

বন্ধ ও চৈতন্য লোপ করিয়৷ দেয়, মৃত্যুর পরে 

আমর। কোথায় যাই, কিছুই জানি ন|। 

আমরা এত ক্ষুত্র, এত অজ্ঞ, কিন্তু তুমি এত 
মহান্, এত জ্ঞানময় ! আমরা তোমার সন্তান 

তাই আমরা ভয় করি না, তাই আমাদের 

কোন উদ্বেগ অশান্তি নাই--কারণ তুমি 
তু) 
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আমাদের প্রেমময়ী মাত।। আকাশের 

তারাকে যে নিয়মে তুমি নিজের পথে 

চালাইতেছ আমাদের জীবনকে তুমি সেই 
নিয়মে চালাইবে । বনের ছোট ফুলটি আজ 

আছে কাল নাই-মুহ্র্তকাল পরে যাহা 
মাটিতে ঝরিয়! পড়িবে-_সেই ফুলটিতে তুমি 
এত গন্ধ এত শোভ! দিয়াছ, আর আমাদের 

জীবন,_ যাহা অনন্তকাল তোমার সঙ্গে বাস 
করিবে__তাহাকে তুমি ফুটাইয়া তুলিবে না? 
প্রজাপতির পাখাকে এমন স্রন্দরভাবে 

চিত্রিত করিয়াছ, তাদের ছুইদিনব্যাগী 

জীবনে এত আনন্দ দিতেছ, তাহাদের খাদ্য 
যোগাইতেছ--আর আমাদের আত্মাকে তুমি 
জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে ভূষিত করিবে না? 

আমাদের আত্মার অন্নজল তুমি বিধান 

করিবে না, ইহ! কি সম্ভবপর হইতে পারে? 

,আমরা যখন যথার্থ ব্যাকুলতার সহিত সরল- 

ভাবে প্রার্থনা করি তখন কি তুমি উদ্দাসীন 

থাকিতে পার? ন্যায়বান পরমেশ্বর, তুমি পাপ- 

পুণ্যের বিচার কর। আমাদের প্রত্যেক 

চিন্তা! জান_-তুমি আমাদের জীবনের পুজ। 
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গ্রহণ কর, আমাদের হৃদয়ে তোমার আমন 

চিরকালের জন্ত পাত । আমরা সংসারের 

সকল কম্মে তোমার সেবার আনন্দ লাভ 

করিয়। ধন্য হই ॥ ১৮ ॥ 
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তুমি কেমন কির্ূপে জানিব__তুমি অসীম 
মহান্ পুরুষ, আমরা ক্ষুত্র দুর্বল মানুষ৷ 

আমাদের জ্ঞান কতটুকু যাইতে পারে-_ 
আমাদের বাক্য ৪ চিন্তা তোমাকে ভাবিতেই 

পারে না, তোমাকে প্রকাশ করা ত দূরের 

কথা। কোথায় তোমার আদি, কোথায় 

তোমার অন্ত-:এই অন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের সকল 

ব্যাপার দেখিতেছ জানিতেছ__এই শষ্টি 

ক্রিয়! চালাইতেছ, এত জীবজন্তকে অন্নজল 

যোগাইয়। পালিতেছ, মানবসমা্জের সকল 
অনুষ্ঠান মঙ্গলনিয়মে শাসন করিতেছ, মানব 

হৃদয়ের নিভৃত চিন্ত। নীরব অশ্রজল ও গভীর 

দীর্ঘ নিংশ্বান গণন। করিতেছ--প্রকৃতির 

সকল ঘটন। নিজের হাতে উৎপাদন করিতেছ ; 

--সর্ববজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, আদি কারণ, তোমার 

রসম্ জানিতে পারি আমাদের কি সাধ্য। 

ঘটনার শৃঙ্খল ধরিয়া ইতিহাসের মোপান 
অতিক্রম করিয়৷ অতীতের অন্ধকারে ডূবিয়। 
দেখি সকল জগং অদৃশ্য হইয়। যায়-_দেশ- 
কাল তোমাতে লয় পাইয়। ধায়, কেবল এক 

_জ্যোতিশ্ময় লত্যন্বরূপ তুমি বর্তমান থাক। 
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কেমন করিয়। ভুমি মহান্ শৃন্তমাঝে এত গ্রহ 

নক্ষত্র রচনা করিলে, কি জান কৌশলে এই 
জল-স্থল-বায়ুময় পৃথিবীর বিকাশ করিয়া পশ্ড 

পক্ষী মনুষ্যের বাসস্থান করিলে, কি মহাধ্যানে 

বসিয়া! কি মঙ্গল-ইচ্ছায় এই স্থষ্টিকে পূর্ণতার 
দিকে লইয়! যাইতেছ, ভবিষ্যতের গর্ভেই ব| 

কোথায় প্রতি ও মানবাত্মার পরিণতির 

সীম। নির্দেশ করিয়াছ,' ভাবিতে কল্পন! 

পরান্ত হইয়। যায় || ১৯ ॥| 
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তোমার দয়ার কণা কি বলিব--তৃষি ত 
আমাদের জন্ম হইতে প্রতি মুহূর্তে আমাদের 

জীবন রক্ষা করিতেছ-_ প্রতিদিনের আলোকে 
বাতাসে, পানাহারে, বিশামে, নিদ্রায় কথ্মে 

ও উৎসবে তোমারি প্রেমের আোতে আমর! 

ভাসিতেছি। রাত্রিতে যখন আমর ঘুমের 

ঘোরে অচেতন থাকি, তখন কি সঙ্কেতে তৃমি 

মামাদের রক্তঘাংসঅস্থি্।যু প্রভৃতি দেহ 

যন্ত্রের অংশগ্ুলিকে মেরামত করিয়। দাও, 

কি কৌশলে আমাদের হৃদয়ের ফুলগুলিকে 

ফুটাইয়। তোমার পুঙ্জগার উপধোগী করিয়! 

দাও। আমরা! যখন স্ৃন্দর '্রাতঃকালে 

জাগিয়া উঠি তখন তুমি নৃতন রবির তরুণ 
আলোকেও প্রভাতের বিমল বায়ুর স্পর্শে 

আমাদের প্রাণে কি এক নৃতন জীবনের নৃতন 
উৎসাহ, বল, আশা, বিশ্বাসের প্রেরণ দাও, 

আমাদের হৃদয়ের তারে কি এক স্বর্গীয় 
আনন্দ ৰাজাও, আমরা তোমার বাশীর স্থুরে 
আত্মহারা হইয়া! সংসারের সকল ঘটনাকে 

মধুময় দেখি । এ সকল দৈব আশীর্ববাদের জন্ত 

তুমি ধন্য, তুমিই ধন্য ॥ ২০ ॥ 



৫৫ 

সোমার প্রকাশ সর্ধত্র, যেমন আকাশের 

গ্রহতারকায়, বিদ্যুতের ছটায়, মেঘের গঞ্জনে 

বায়ুর শন্শন্, তেমনি পৃথিবীর তৃণে, গুলে, 
বৃক্ষলতায়, পত্রে পুর্পে। তুমি প্রাণরূপী 
দেবতা, স্থাবরজঙ্গমে যত প্রাণ তোমার মহা” 

প্রাণ সমুদ্রে বুদ্বুদের মত উঠ্ভিতেছে ভাসি- 
তেছে; পশুপক্ষীর শারীরিক চেষ্টায়, মানুষের 

ন্মমৃত্যুতে, উদ্ভিদের বিকাশ ও পরিণতিতে 

তোমারই লীল। প্রকটিত হইতেছে । নকলের 

চেয়ে আশ্চধ্য প্রকাশ আমাদের চৈতন্তব্গী 

আত্মাতে--ষেখানে তুমি স্পষ্ঠতর, পূর্ণ তর, 
শুন্ধতর ভাবে বিদ্যমান । মানুষ অতি প্রাচীন- 

কাল হইতেই তোমার প্রকাশ দেখিবার 

জন্য কোন-না-কোন মহাপুরুষকে আশ্রয় 

করিয়াছে, বুদ্ধ, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, নানক, 

চৈতন্য তোমারই অবতীর, তুমিই তাহাদের 
মুখে মতা প্রচার করিয়াছ, তাহার! দিব্যচক্ষে 

তোমার সত্য দর্শন করিয়। খধিবাক্যের 

অন্রান্ত প্রভাবের সহিত চিরস্তনকাল মানব- 

সমাজকে শাসন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের 

অতি সৌভাগ্য ষে আমরা তোমাকে আর 
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সুদূর অতীতের দেবত! বলিয়। মনে করি ন। 
কিম্বা তোমাব প্রকাশিত মহাধন্মশান্বগুলিতে 

তোমার সত্যজ্যোতি আবদ্ধ রাখি না। 

আমর প্রতিদিনের জীবনে, সংসারের বিচিত্র 

প্রেমে, আনন্দে, কর্তব্য, প্রকৃতির সুন্দর 

দৃশ্টে, গন্ধে, স্বাদে, সঙ্গীতে তোমার স্বর্গীয় 
প্রকাশ দেখিবার অধিকারী হইয়াছি। আমা- 

দের হৃদয় যখন পবিজ্ঞ থাকে, আমর! যখন 

ব্যাকুল আকাজ্ষ। নিয়! সরলভাবে তোমার 

কাছে অন্তরের দরজা! খুলিয়া দেই, তখন তুমি 
একি সৌন্দর্য লইয়া আমাদের মনের মন্দিরে 
আবিভূ্ত হও! তোমার একি অলৌকিক 
রূপের ছট। আমাদের মুখে প্রতিফলিত হয়! 

তোমারে একি নৃতন আলোক আমাদের 

সকল পাপ দুঃখ অজ্ঞত। ও মোহের অন্ধকার 

দূর করিয়। সংদারকে নৃতন প্রেমে আনন্দে 
পবিত্রতায় পূর্ণ করিয়া! তুলে! তখন একি 
অজান। সত্য অনন্ত জ্ঞানের প্রভাবে আমাকে 
মাতাইয়া তুলে, আমি কি এক অতীন্দরিয় শক্তির 
সহিত যুক্ত হইয়।.কি এক অপূর্ব আনন্দে 

অশ্ুপ্রাণিত হইয়৷ অলম্পাহপিক কশ্মে উৎ- 
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নাহের সহিত স্বেচ্ছায় ঝাপ দেই। প্রত্যেক 

সাধকের জীবনে এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা 

প্রতিদিন তোমার প্রকাশকে সত্য করিয়া 

তুলিতেছে, কোনও বিজ্ঞান কোনও দর্শন এই 
প্রত্যক্ষ অবার্থ প্রমাণকে অস্বীকার করিতে 

পারে না। তোমার অন্ষপ্রাণনা, তোমার 

স্বতঃ প্রকাশ ত কেবল অতীতের অন্ধকারেই 
শেষ হইয়। যায় নাই, কিম্বা! ভবিষ্যতের স্বর্ণ- 

যুগের জন্য রক্ষিত হয় নাই। প্রতিদিন গুতি- 

মুহুত্তে তোমার প্রকাশ, তোমার অন্প্রাণন। 

সত্য হইতেছে, মানুষের আত্মাকে জ্ঞানে 

উন্নত, প্রেমে রম ও মঙগলকাধ্যে শক্তিশালী 

করিতেছে । আমর। ত মুতধর্মের মৃত আচরণ 

নিয় সন্ত্ঠ খাকিতে পারি না, আমরা কেবল 

কাঠ-পাথরের যুক্তি গড়িয়া চির প্রচলিত প্রথা 

ও সংস্কার অন্্যামী ব্রত-পার্বন অনুষ্ঠান ও 
ভোগ-নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া স্বর্গের অধি 

কারী হইতে পারি না। তুমি যে জীবস্ত 

দেবত।-_জীবন্ত বর্তমানে আমাদের হৃদয়মূন 

পেহপ্রাণের বিশ্ুদ্ধতাই তোমার পুজার 

ধুপচন্দন, আমাদের ভক্তিই তোষার 
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পূজার ফুল, আমাদের স্বার্থ অহস্কার ও 

রিপুকৃলের সংহারই তোমার যজ্জের আন্ুতি 
ও বলিদান। আমাদের অন্তরে তোমার চির- 

প্রকাশ, চিরবসতি ও মঙ্গলকম্মে তোমার 

চির অন্প্রাণন।, সকলজীবে প্রেমের সঞ্চার 

ও বিকাশই তোমার পূজার বর, আশীর্ব্বাদ 
ও সফলতা । কবি শিল্পী চিত্রকর গায়ক 

তোঁমাঁর এক প্রকাশ দেখিতেছেন, বৈজ্ঞানিক 

দার্শনিক তোমার অপর প্রকাশ দেখিতেছেন, 

ভক্ত প্রেমিক সাধক একরূপে মাতোয়ারা, 

কন্্ী ও নীতিজ্ঞ অন্যব্ধপে আত্মহার1- এই- 

রূপে নানাদিকে নানামতে মানবাত্না তোমার 

সহিত পরিচিত হইতেছে, তোমার বিশ্বরূপ 

সম্ভোগ করিতেছে ।--কিস্তু প্রত্যেকের 

কাছে তুমি পুজার উপকরণ ও বলি 
চাও; বিনা আয়াসে বিন সাধনানর 

কেহ তোমার সত্য প্রকাশ দেখিতে 

পান ন। ফাকি দিয় সংসারে মানুষ নান। 

পার্থিব স্বখের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু 

অন্তরের ম্বর্গরাজ্যে যে জ্ঞান প্রেম ও 

পবিত্রতার বিমল আনন্দ, তাহ। পাইতে হইলে 



€৯ 

তোগার সাক্ষাৎ প্রকাশ চাই, তোমার অনু- 

প্রাণনা চাই । তুমি ধন্য যে তোমার অনন্ত 
প্রেম আমাদের নিকট ধর্মকে সহজ করিয়। 

দেয় নাই, তুমি ধন্য যে তোমার অনস্তজ্ঞান 
আমাদের নিকট মুক্তিকে দার্শনিক চিন্তা 

সাপেক্ষ করিয়া রাখে নাই, তোমার অনস্ত 

ন্তায়পরত। আমাদের অসংখ্য পাপের জন্য 
রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়! অনস্ত নরকের ব্যবস্থ। 
করে নাই। তুমি সহম্র বৎসর পূর্ব্বেও যেমন 
আজও তেমন পবিত্র অন্তরে ব্যাকুল হৃদয়ে 

প্রকাশিত হইতেছ, আজও তুমি পাপীর কাণে 
মুক্তির বাণী শুনাইতেছ। জীবস্ত দেবতা, 

আমর! যেন আর মিথ্যাবাক্যজাল, কুটতর্ক 

ও বান্িক আচার ও অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্মকে 

জটিল করি ন, তোমার সত্যতা প্রমাণের 

বৃথা চেষ্টা করি না, আমাদের জীবনে 

তোমার প্রকাশই তোমার সত্যতার অব্যর্থ 

প্রমাণ ॥ ২১ ॥। 



৬৩ 

মানবাত্স। যেদিন পুথিবীর লৌন্দর্য, 

কৌশল, প্রেম, আনন্দের কথ! ভাবিয়। বিম্ময়ে 
ভক্তিতে তোমার চরণে নত হইয়াছিল সে- 

দিন জগতের শুভদিন ছিল। হাজার বছর 

চলিয়। গেল, পৃথিবী কত পুরাতন, মাঁনব- 

জাতি কত পুরাতন হইল, কিন্ক তোমার চন্ত্র- 

সুর্য, তোমার গাছের পাতা, বনের ফুল, 

মাঠের ঘাস আজও নিত্য নৃতন জীবনে 
পৃথিবীকে অলঙ্ত করিতেছে! আজ একটি 

সামান্ত প্রজপতির পাখর মধ্যে বিচিন্তবর্ণের 

সমাবেশ দেখিয়। বৈজ্ঞানিক অভিভূত হইতে- 

ছেন। বিন্ময়, প্রশংসা, শ্রদ্ধা মানুষের হৃদয় 

হইতে যতদিন ন!| দূর হইবে, যতদিন না 
মানুষ পশুত্বের স্তরে নামিয়। আহার নিন্রাগত 

জীবনে সন্তষ্ট থাকিবে, ততদিন তোমার পুঁজ 
উপাদনা, ধন্মানুষ্ঠান মানবসমাজে অক্ষ 

থাকিবে, ততদিন পান্তিকত। ও সংশয়বাদ 

পদে পর্দে পরাভব পাইবে। ইতিহাসের 

প্রতিছত্রে প্রতিপৃষ্ঠায় প্রত্যেক মানুষের 
ব্যক্তিগত জীবনে, তোমার মঙগলনিয়ম মুত্রিত 
রহিয়াছে, তোমার ন্যায়বিধান লঙ্ঘন কয়! 



৬১ 

কেহ কখনও অব্যাহতি পায় নাই। তুমি 
অন্তরে প্রবজ্যোতি, তোমার আলোকেই 

তোমাকে জানি, আপনার সহিত পরিচয় হয় 

নাই বলিয়াই তুমিও দূরে ॥ ২২ || 



৬২ 

মামর। তোমাকে চ।ই আর নাই চাই, 

তুমি ঘে আমাদের চ(ও এবিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নাই। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র! 

মলিনত। তোমাকে যতটা লজ্জ! দেয় আমা" 

দিগকে ততট। দেয় না; আমাদের স্ববণা 

অপ্রেম, অহঙ্কার অভিমান তোমাকে যেমন 

কষ্ট দেয় এমন আর কাহাকেও দেয় ন।; 

আমাদের অভাব ও দারিব্্য দূর করিবার জন্য 

তুমি যেমন ব্যস্ত আর কেহ তেমন নয়। 

আমাদের কোথায় কোন্ দাগ আছে, কোথায় 

কোন্ অন্ধকারে আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ও 

অশ্রজজল ফেলি, আমাদের আজ্মার গভীর 

প্রদেশ হইতে কোন্ প্রার্থনার ধ্বনি নীরবে 

উখিত হয় তাহা তুমি জান, তুমি দেখ; এমন 
কি আমরা যখন এত নীচে নামিয়। যাই যে 
নিজের অপূর্ণ তা-ন্রুটা দুর্বলতা পধ্যন্ত বুঝিতে 

পারি না, মোহের ঘোরে যখন অসত্যকে 

অশুভকেই পদে পদে বরণ করি, যখন ক্ষণিক 
স্থখ ও ছদ্মবেশী প্রেয়কে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ. 

করি, তখনও তুমি আমাদের জন্য কত 

যত্বের সহিত চেষ্টী কর যাতে উন্নত হই, 



৬১ 

যাতে আমাদের চৈতন্ত হয় তার জন্য ব্যস্ত 

থাক। কেন তোমার এত ব্যগ্রত1 ? ক্ষুদ্র 

মানবের পশ্চাতে তুমি এমন ভাবে দিন রাত 
ছুটিতেছ, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, 
তার প্রয়োজনের অন্নঙ্জল ঘযোগাইতেছ, তার 

অপ্রয়োজনের এত হাসিগান, প্রেমানন্দ 

বিতরণ করিতেছ, তার শত পাপ অপরাধেও 

কিছুমাত্র নিরাশ হইতেছ না, মান্ষ 

তোমাকে অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে, তবু 

তুমি অসহিষ্ণু ও পরাজিত হও না। তবু তুমি 
তার দ্বারে দীন-হীন ভিখারীর বেশে দাড়া ইয় 

থাক, তাহার হৃদয়টরকু অর্কার করিবার 

জন্য তোমার এত প্রতীক্ষা, এত অধাবসায় ! 

হে রাজ-রাজেশ্বর হে অনন্ত শক্তিময়, এতজ্ঞান 

এত পুণ্য লইয়। ভুমি অজ্ঞ পাপী মানগষের 

কাছে প্রতিদিন উপেক্ষিত অনাদূত হইযা ও 
ফিরিয়। যাও না--তোমার কিসের অভাব, 

কিসের প্রয়োজন, কিসের বাধ্যতা ? 

বুঝিয়াছি, প্রেমময় পিতা, এ যে তোমার 

প্রেমের বাধ্যতা, আমর। তোমার নস্তান, 

আমাদিগকে পৈত্রিক সম্পত্তির যোগ্য অধি- 



৬৪ 

কারী করিবার জন্য, তোমার সন্তানের 

উপযোগী জান প্রেম পুণ্য ও ম্ঙ্গল-ভাবের 

শিক্ষ। দিবার জনাই বুঝি তোমার এত 
চেষ্টা, এত ব্যন্তত৷ | ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য 

আমরা! ॥ ২৩॥ 



৬৫ 

আঙ্গ তোমাকে একৃতির মুক্ত প্রান্তরে, 

বৃক্ষের পত্রে পুষ্পে, পূর্ণভাবে পাইতেছি, 

মানবসমাজের সকল প্রেমপুণ্া আনন্দের 

মধ্যেও তোমাকে পুর্ণ করিয়া দেখিতেছি। 
তোমার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিবার জনা 
প্রকৃতির আকম্মিক ও ভয়াবহ ঘটনার অস্থে- 

ষণ করিব না, অথবা! ইতিহাসের জটিল 

সম্ন্ত(র নঙ্গলফল প্রমাণ করিতে চাইব না । 

তুমি যে প্ররুতির নিয়ম, শৃঙ্খল। ও সৌন্দর্য্যের 
মধ্যে প্রতিদিন স্বাধীনভাবে প্রাণকে স্বত: 

স্ষস্ত করিতেছ--তোমার প্রকৃতির ভাগারে 

আমাদের অন্নবস্ত্রের উপকরণ অফুরন্তভাবে 

আয়োজন করিয়। বাখিয়াছ,__প্রতিবংসরই 

কত ফুল ফল, কত নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করিয়া 
আমাদের সকল বিজ্ঞানের আম্পদ্ধাকে লজ্জা 

দিতেছ, ইহা! হইতে তোমার অলৌকিক 
শক্তির আর কি পরিচয় হইতে পারে 
আমাদের ক্ষুত্্র গণিত-বিজ্ঞান তোমার আশ্চর্য্য 

রচনা-কৌশল দেখিয়। বিন্মিত হয়; কি 
অলৌকিক রহস্তে আকাশের গ্রহগুলিকে 

জ্যোতির্ময় পৃথে চালাইতেছ, ভাবিয়া আপনার 



৬৬ 

কুদ্রত। অনুভব করে। আমর! এই বিংশ 

শতাব্দীর সভাযুগ্ে জন্মিয়াছি বলিম। কত 
জনের অভিমান করি, কিন্ত আমর। তোমার 

মাঠের একটি ঘাস, বনের একটি কীটপতঙ্গ ও 

ত স্বজন করিতে পারি না), তোমার রাসায়- 

ণিক প্রক্রিয়ার অতি সামান্য কৌশলই 
এ পধ্যন্ত আমাদের আয়ত্ব হইয়াছে! কি 

রহস্যময় তোমার জগঙ॥ ২৪ ॥ 



৬ধ- 

সকল সত্যের পরমসত্য ভূমি, জড়- 
জগতে শক্তিরূপে, জীবজগতে প্রাণরূপে 

তুমি সত্য । অনাদিকাল, অনস্তগগন তোমার 
সন্তায় পূর্ণ রহিয়াছে। তুমি একমাত্র নিত্য, 
অবিনাশী, অপরিবর্তনীয়, নিশ্চল, নির্বি- 
কল্প। আবার দৃশ্তজগতে যাহা কিছু 

চলিতেছে, পরিবন্তিত হইতেছে, বিনাশ পাই- 

নেছে, বিকার পাইতেছে, ভাহার মধোও 

তুমিই প্রকাশিত । প্রাণের প্রাণ, মনের মন, 

তোমার জ্ঞানে চন্দ্রহ্যা আলে! দেয়, তোমার 

নিয়মে বায়ু বহে, অগ্নি জলে। তোমার 
কোন প্রয়োজন ছিল না, তুমি আপনার 
মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ, তবে কেন এই জগব- 
স্ট্টি করিলে, কেন এই যুগযুগাস্তর ধরিয়। 
জলস্থলবায়ুম্ঘম পৃথিবীকে বিকাশ করিলে, 

কেন এখানে এত প্রাণিপুঞ্জের আবাস ও 

অন্নঙ্গলের সংস্থান করিলে? তুমি ত অভা- 

বের দ্বার! প্রেরিত হও নাই তুমি আপনার 
আনন্দে এই হৃষ্টিলীলার বৈচিত্র্যের মধ্যে, 
বসুর মধ্যে, সীমার মধ্যে আপনাকে খণ্ডিত 
করিয়াছ। তোমার স্ুষ্টিতে কত গাছপালা! 



৬৮ 

কত মুক পশ্ুপক্ষী স্বচ্ছন্দে মনের স্থখে জীবন 
ধারণ করিতেছে, তাহাদের কাছে ত'তুমি 

নিজকে গোপন রাখিয়াছ, তবে কেন মানুষের 

আত্মাতে এত জ্ঞান, এত প্রেম, এত পুণ্য 

দিয়া তাহার ঠতন্তের মধ্যে তুমি পরমাত্মা- 
বূপে প্রকাশিত হইলে, মানুষ কেন অন্গ 

লইয়। থাকিতে চায় না, মানুষ কেন তোমার 

অনস্তভাবের পশ্চাতে ছুটিতে চায়, পাপের 

জন্য কাদে, নিজের খাওয়। পর1, গল্প-আমে।- 

দের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না? কেন 

অদৃষ্ঠ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য 
এত বিজ্ঞানদর্শনের আলোচনা করে, এত 

শিল্পকলার অনুশীলন করে ? 

তুমি আপনার ছাচেই মান্থষকে গঠন 
করিয়াছ, আপনার প্রেম জ্ঞান ও মঙ্গলভাবের 

একটু কণ! তাহার আত্মাতে বপন করিয়াছ, 

তাহাই অস্কুরিত হইয়। মানুষের ধর্ম, নীতি, 
সমাজ্জকে মঙ্গলের দিকে পরিপূর্ণতার দিকে 
লইয়া! চলিয়াছে। এই জন্তই মানুষ বিশ্ব 

জগতের: মাঝখানে দীাড়াইয়। বলিতেছে 

“পিতানোহসি, পিতনোবোধি”, তুমি আমা- 
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দের পিতা । পিতা হইয়। আমাদিগকে জ্ঞান- 

শিক্ষা দেও, এজন্তই পৃথিবীর কল 'রিপদ 

মঙ্গলের মধো, সকল মৃত্যু, রোগ, শোক, 
পাঁপ, দারিদ্র্য ও উৎপীড়নের মধ্যে মাঙ্ষ 

অমঞ্জলের হস্ত খুজে । আমরা যে তোমাকে 

পিতা বলিয়া প্রেমময় ম্ঙ্গলময় বলিয়া 

জানিতে পারিয়াছি, ইহা কি আমাদের - কম 

সৌভাগ্য ? প্রাকতিকজগতে কত ভীষণ 
শক্তির থেল। চলিতেছে, তাপ আলোক, বস্ত্র, 

বিছ্যুৎ্, বঞ্ধাবাত, বন্য, ভূমিকম্প, হিংশ্রজস্ত, 

পর্ববতের উচ্চত।, সমুদ্রের গভীরতা--যে দিকে 
চাই কেবলি ত ভীষণ বিরাট শক্তি দেখি, 

ইহার মধ্যে মানুষের কি মূল্য আছে? এক- 
এক সময় মনে হয় তৌমার ব্রহ্গাগুটি বিরাট 

যন্ত্রের মত অলীম বেগে অসীম চক্রের সহিত 

ঘুরিতেছে, মানুষ ক্ষুত্র পিপীলিকার মত 
ইহার লে নিষ্পেষিত হইতেছে, আমাদের 
স্থখছুঃখের প্রতি উদ্দানীন হইয়। তোমার 
জগত্ব্যাপার নিয়মের কক্ষে চলিতেছে । কত 

পুত্র-কন্থাকে অনাথ করিয়া পিতা মাতা 

মৃত্যুর ক্রোড়ে আশয় লইতেছে, কত রোগ, 
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কত তাপ এখানে নরকের যন্ত্রণ। দিতেছে, 

এখানে তোমাকে পিতা বলিয় স্বীকার কর! 

কত বড় সাহসের কথ।, কি অসীম উৎসাহ, 

সাহস ও আশার কথা ! তুমি প্রেমময় মঙ্গলময় 
পিত। বলিয়াই ত আমর। এখানে নির্ভয়ে 
আনন্দে জীবন ধারণ করিতে পারি, সকল 

ছুঃখশোকের মধো৪ তোমার চরণে বিশ্বাস 

রাখিয়া অটল থাকিতে পারি। তোমার 

প্রেমই নানাবর্ণে, নানাগন্ধে, নানাগীভে, 

নানাছন্দে, সকল স্বাদে রসে, ফলে ফলে, 

আলোকে বাতাসে, অন্ধে বস্ত্রে। তোমারি 

প্রেম পিতামাতার স্সেহে, বন্ধুর ভালবাসায়, 

সমাজের শাস্তি ও শৃঙ্খলায় অজন্রধারে বষিত 

হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিতেছে, 

আমাদের জন্য পুণ্য ও আনন্দের অফুরন্ত 

ভাগার মুক্ত রাখিয়াছে। "তোমার শক্তিকে 
আমরা ম্পদ্ধার সহিত অমান্ত করিতে পারি, 

ভোমার নিয়মকে আমর লঙ্ঘন করিতে 

পারি এই স্বাধীনতা তুমিই দিয়াছ; কিন্ত 
তোমার প্রেমের কাছে আমরা বন্দী ভইয়। 

ধর। দিয়াছি। তৃমি বিশ্বভৃবনের অনিপতি 
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হইয়। ভোমার সর্বশক্তিমতাকে সংহরণ 

করিয়। যখন ভিথারীর বেশে আমাদের কাছে 

প্রেম চাহিতে আন তখন কি আমাদের 

উদ্ধত ভাব বিনীত না হইয়া পারে? আমা 
দের আত্মার মন্দিরে তৃমি একমাত্র দেবতা । 
এককেই ত আমর! সকল চিন্তায় সকল 

কার্যে চাহিতেছি। বিজ্ঞানপকল প্রারূুতিক 

ঘটনাবলীর মূলে, বিচিত্র শক্তিপুঞ্জের পশ্চাতে 

তোমার এক বূপকেই অন্বেষণ করিতেছে। 

মামাদের সকল বাসনা প্রবৃত্তি আশাভয় 

স্থথদুঃখের বিরোধ-দ্বন্দের মধ্যে এক তোমার 

মঙ্গল নিয়মকেই খুঁজিতেছি। তোমার ইচ্ছার 

সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মিলাইয়া লইবার 
জন্তই আমদের যত শিক্ষা, সাধনা, সংযম, 

যত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা । আম- 

দের সকলের চেয়ে আপনার তুমি। আমর। 

তোমার সন্তান ইহাই আমাদের সত্য পরি- 
চয়। আমাদের ধনম!ন,বংশমর্য্যাদা, পদগৌরধ 
পাণ্ডিত্যের অভিমান, ধশ্মের অভিমান 

আমাদিগকে ক্ষুত্রকরে, সংকীর্ণ করে, বিচ্ছিন্ন 

করে, বিশ্বের সহিত আমাদের যে হৃদয়ের 
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যোগ তাহ। ছিন্ন করিয়। দেয়, আমর! নিজে- 

দের আমিত্বের প্রাচীর দিঞরছাট ছোট 

গণ্ডী করিয়া তাহার মধ্যে বাস করি। এই 

জন্য জগতে যত কলহ যত সংগ্রাম, ভাইএর 
রক্তে ভাইকে কলঙ্কিত করিতেছে, এ জন্যই 
হিন্দু ও প্লেচ্ছ, খৃষ্টান ও হিদেন, য়িহ্াদী ও 

জেপ্টাইল, ইসলাম ও কাফের বলিয়! বিভাগের 

রেখা টানিয়। আমরা তোমার পরিবারে 

গৃহবিচ্ছেদের আগুণ চিরকাল জালাইয়া 

রাখিতেছি, এজন্যই এতজাতি বর্ণ ও দেশের 

বাহ্িক পার্থক্য আমাদের আন্তরিক আন্মীয়- 

তার পথে বীধ। দিতেছে । তুমি যে আমা- 
দের সকলেরই পিতা, তুমি যে আমাদের 
পরমাত্মা, এই পরিচয় যখন আমাদের লাভ 

হয় তখনই সকলের মধ্যে তোমাকে দেখিয়। 
আমর! সকলকেই আলিঙ্গন করিতে পারি। 

তখন আর আমাদের স্বার্থ তোমার মঙ্গল 

নিয়মকে বাধা দেয় না, তখন আর আমাদের 

নিজের স্থবিধার জন্য আর কাহাকেও পথ 

ছাড়িয়। দিতে বলিবার সাহস হয় না। তুমি 
আমাদের সেই চক্ষু খুলিয়া দাও যাহাতে 
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আমরা তোমার স্থরের সঙ্গে হৃদয়ের সবগুলি 

তার মিলাইয়া তোমার পায়ের নীচে মাথা 

নত করিয়া প্রেম পুণ্য শান্তি আনন্দের 
ত্বরগীয় আম্বাদ পাইতে পারি ॥ ২৫ ॥ 
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(কোথান্ধ তোমার মরম্ত, কোথাম্ব ভোমার 

শেষ, কিছুই জানি না। অনাদি অনন্ত তুমি, 
আমাদের ক্ষুদ্ধ মনে তোমার মহিম। কিক্ধপে 

ধারণ করিব; একমুখে তোমার স্ততিবন্দন! 

কিন্ধপে করিব? অনন্তদেশে অনন্তকালে 

তোমার নিংহসন প্রপারিত, বিশ্বভৃমগ্ুলের 

একমাত্র অধিপতি, প্রক্কতিরাজ্যে ও মানব- 

মূনে ভোমার ন্যায়ের শাসন, তোমার মঙ্গল- 

নিম প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছ। তোমার 

নিয়মের বাহিরে একচুলও সরিবার কাহারও 

সাধ্য নাই--জলন্ত জাগ্রত চক্ষতে সকল 

আকাশ দেখিতেহ ; প্রতি অণুপরমাণুর গতি 

গ স্থিতি পরিচালন। করিতেছ, মানবাত্মার 

প্রত্যেক চিন্ত।, প্রতি আকাজ্ষ।, দীর্ঘনিঃশ্ব।স 

ও অশ্রঙ্গল গণনা করিতেছ। ইতিহাসের 

সোপান ধরিয়া অতীতের অন্ধকারে ঘটনা- 
শৃঙ্খলের আদি রহস্য খুঁজতে যাই, যুগ- 
যুগান্তরের গর্ভে পৃথিবীর সকল বস্ত সকল 
প্রাণী অনৃশ্য হইয়া যায়। কেবল তোমার 
জ্যোতিই-_অনির্ব[ণ অচঞ্চল ফ্রুবজ্যোতি-_ 
প্রকাশিত থাকে । জ্লস্থলবাযুময় এই 
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পৃথিবীর জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত সকল অবস্থা 

দেখিয়াছ, কত পাহাড়ের মাটি গলিয়। ঝরিয়া 

সমতল হইল, কত গভীর সমুদ্রের জল ভেদ 
করিয়! অতুযুচ্চ পর্বত মস্তক উন্নত করিয়া 
দীড়াইল, তুমি তাহার সাক্ষী। আপনার 
জনে, আপনার প্রেমে, আপনার আনন্দে, 

এই বিশ্বয্নকর স্থষ্টিকে পূর্ণ হইতে পূর্ণ তর 
করিয়। মঙ্গলভাবে অনুরঞ্জিত করিতেছ। 

আবার এক এক! এই স্থন্দর জগতকে দেখিয়! 

জানিয়। তৃপ্তি হইল না, তাই বুঝি তোমার 
মানবসন্তানগণকে তোমার জ্ঞানের একটু 

অংশ দিলে, তাই বুঝি তাদের প্রাণে 
তোমার অন্ত প্রেমের এক বিন্দু দিলে-_ 

যাহাতে আমরাও এই জগতের পৌন্দ্ধ্য 
দেখিনা, ইহার রহ্শ্ত জানিয়। তোমার 

আনন্দের আম্বাদ পাই, যাহাতে তোমার 

সহকর্মী হইয়। এই বিচির জগতের বিকাশের 
সহায়তা করি। একজনই ত মানবলমাজে এত" 

ব্স্তত।, এত প্রতিযোগীতা, কে আগে 

তোমার ডাক শুনিতে পারে, কে আগে 

ভোমার সত্য জানিতে পারে, কে আগে 
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তোমার অনন্তস্বূপের কতটুকু মম্মভেদ 
করিতে পারে। এজন্যই ত এত শিল্পবিজ্ঞান- 
দর্শন্সাহিতা, এত সামাজিক কল্যাণের 

আয়োজন,_-এজন্যই ত বিংশ শতাব্দীর 

সভ্যত|! প্ররূতি ও মানবাত্মায় মিলিয়া হাত 

ধরাধরি করিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত 
হইব। তোমার পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ 
প্রেম ও পরিপূর্ণ মঙ্গলের জ্যোতি বিস্তার 

করিব--এজনাই--তোমার এই বিরাট মহান্ 
ইচ্ছ] পূর্ণ করিবার জন্যই--আ'মাঁদের জীবন, 
এজন্যই আমাদের শ্রেষ্ঠতা। হে অনস্ত, 

তুমি আমাদিগকে এই জীবনের, এই শ্রেষ্ঠতার 
যোগ্া অধিকারী কর। এই গৌরবের দায়িত্ব 
উপলব্ধি করিয়। যেন আম্র। তোমারই চরণে 
সতত আশ। ভক্তি বিশ্বাস ও বিনয়ের সহিত 
মস্তক নত রাখি ॥২৬। 



৭৭ 

পুরাতন বৎসর চলিয়! যায়, নূতন বৎসর 
আদে,_-সময়ের বানুকাতটে তোমারই পদ- 
চিন থাকিয়! যায়। তোমারই অঙ্গুলি নানা 
ঘটনাপর্ধ্যায়ের ভিতর দিয়! প্রত্যেক মানুষের 

ব্যক্তিগত জীবন রচন। করে ও তাহাদের 
সমবায়ে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজ- 

নৈতিক ইতিহাস গঠন করে। তুমি এক 
পুরাতন পুরুধ-_জগতের আদি হইতে সকল 
বিবরণ জান, সকল অবস্থা দেখ। সর্বজ্ঞ, সর্ব 

সাক্ষী পুরাণ_অজর অমর অবিনাশী, তুমি 
কত সমুদ্রের বক্ষ হইতে অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গকে 
অতি ধীরে ধীরে তুলিয়াছ, আবার কত সমৃদ্ধ 
জনপদ্দকে অতি ধাঁরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন 
করিয়াছ। কত গ্রহতারকার জন্ম ও হাস 

বৃদ্ধি তোমার সম্মুখে হইতেছে, মালষের ধর্ম, 

নীতি, সাহিত্য, সমাজ ও রাজ্যশাসন কত 
পরিবর্তনের ভিতর দিয়৷ বর্তমান অবস্থায় 

আসিয়াছে তোমার খাতায় তাহা সুস্পষ্ট 
অক্ষরে লিখা হইতেছে। শিশুকে যুবা, 

যুবাকে প্রো, প্রৌঢ়কে বুদ্ধ করিয়! পুরাতন- 
এর দিকে লইয়া যাইতেছ। অথচ তুমি 
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চিরনৃতম, চিরন্ন্দর, চিরআনন্দময়--প্রতি- 

দিন নৃতন হুধ্য আলিয়। প্র(চীন অন্ধকারকে 
দূর করিতেছে, আবার নৃতন চন্দ্র তারকা 

দিনের প্র/চীনত1 বিনাশ করিতেছে-_পুরাতন 

সপ্তাহকে বিদায় দিয়! নূতন সপ্তাহ আনিতেছে 

_-রুষ্ণপক্ষকে তাড়াইয়া শুরুপক্ষ তাহার 
স্থান অধিকার করিতেছে । মাস পুরাতন 

হইলে আবার নৃতন মাস আনিতেছ, এইক্পে 

বৎসরের লীল! শেষ করিয়া আবার নৃতন 
বৎসরের সৃষ্টি আরস্ত করিতেছ। লীলাময় 
তোমার এই বিচিত্র অভিনয়ের মধ্যে পুনরুক্তি 

আছে অথচ বিরক্তি নাই। প্রতিদিন আন 
আহার নিদ্রা, কার্য ও বিশ্রীম একই ভাবে 

চলিতেছে, অথচ ইহারই মধ্যে কত স্নেহ কত 
ভালবাস! জীবনকে মধুময় করিতেছে--কত 
শান্তি, কত পাস্বনার ধারা বন্ধিত হইতেছে, 
কত নৃতন আশ।, নৃতন আকাঙ্ষ। প্রাণে 

জাগিয়। জগতের আনন্দকে অক্ষদ্ব অটুট 

রাখিতে"ছ। কত স্কুল ফুটে, কত তার! হাসে 

প্রকৃতির লসৌন্দর্ধ্য নিঃশেষ হয় না, কত উত্সব 

আমোদ; হাসি তামাসা পুনঃপুনঃ মানব- 



৭৯ 

সম/জকে সম্পদশালী করিতেছে । এত কাব্য 
এত নাটক এত উপন্তাস রচনা হইল, কিন্ত 

ংসারের ঘটনাবৈচিজ্কোর শতাংশের একাংশও 

প্রকাশিত হইল না; এত ইতিহাস, এত রাব্দ- 

নীতি, এত সমাজবিজ্ঞান অনুসন্ধান করিয়। 
ক্লান্ত হইল, কিন্তু দুজ্ঞপ্ন মানবমনের রহস্য 

কিছুই পরিস্ফ্ট হইল না প্রতিদিন নৃতন 
মতা অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছে, 

নৃতন সমস্যার উদয় হইতেছে-_নৃতন নিয়মের 
আবিষ্কার হইতেছে-_নৃতন ঘটনার সমাবেশ 
হইতেছে। যখন জীবনের খেলা শেষ হইয়া 
যায় তখন পুরাতন মানুষকে আশার নৃতন 
করিবার জন্য মৃত্যুর দ্বার খুলিয়৷ তাহাকে 

নৃতন দেশে নৃতন জীবনে লইয়া যাও-_-একি 
আশ্চর্য বিধান! অনন্ত অথচ অস্ত, পুরাতন 

হইয়াও নৃতন ॥২৭ ॥ 
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বিশ্বরদ্ধাণ্ডের অধিপতি তুমি, অনস্তদেশে 
অনস্তকালে তোমার পিংহামন অচল প্রতিষ্রিত 

রহিয়াছে। এই বিরাট সংসার তুমি কত দিন 
ধরিয়৷ রচন| করিয়াছ তাহ কল্পনা করিতেও 

ভয় হয়,--তোমার স্বপ্ট এই বিচিত্র জগতের 
আদি-রহন্ অন্বেষণ করিতে গিয়। মানুষের 

বুদ্ধি পরাত্ত হইয়াছে--কত ভূতত্ববিদ, প্রত্ব- 
তত্ববিদ, শতাবীর পর শতাব্দী পশ্চাতে গিয়াও 

অ।দি মানবের কুলকিনার। পাইতেছেন ন।-- 

কি অপীম তোমার মহিম। দেবাদিদেব 

পরমেশ্বর ! একটু জানের আলোক মান্ষের 

আয্মাতে দিয়াছ--এই আলোকের ক্গ্োতি- 

তেই আমাদের চক্ষু ঝলঘিয়া যায়_-তোমার 
অনন্ত জ্ঞানের ধারণ! করিব কেমন করিয়। ? 

বৈজ্ঞানিকের সুক্ষ অচ্সন্ধানের নিকট তুমি 
যেটুকু আত্মপ্রকাশ করিয়াছ তাহাতেই 
আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। 
ধখন ভাবি কোন্ যুগযুগাস্তর পূর্বে অতীতের 
অন্ধকারে তোমার ইচ্ছায় এই কোটি কোটি 

সৌরজ্জগত অনস্ত আকাশের পথে জ্যোতির্শয় 
বাশ্পগোলকের আকারে ভক্রুতবেগে ধাবিত 



৮১ 

হইয়৷ গণিতের জটিল নিয়মের অধীন কক্ষচক্র- 
সকল রচনা করিয়াছিল, আজিও তাহার! 

সেই পথে সেই নিয়মে অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, 
যখন ভাবি কিন্ধুপে তুমি এই জলস্ত বাম্পীয় 
পিগুসকল হইতে ভিন্ন ভিন্ন গতিশীল গ্রহ ও 

স্থিতিশীল নক্ষত্রসকলের স্থজন করিয়া! নিজ 

নিঙ্গ মণ্ডলে স্থাপন করিলে; যখন ভাবি 

কিরূপে এই ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্ক নিকরের 

তাপবিকীরণের ফলে এই জলস্থলবাযুময় 

পৃথিবীনকলের উতৎপতি হইল, আবার 

বহুকাল পরে ইহারা নানাজাতীয় উদ্ভিদ 
ও জীবজন্ততে পূর্ণ হইল; ষখন ভাবি কিন্ধপে 

নানাশক্তির ঘাত-প্রহ্কিঘাতে পৃথিবীবক্ষে 

কোথাও স্থুগভীর সমুদ্র, কোথাও অত্যুচ্চ 

পর্ববতশ্রেণী,কোনস্থ।নে বা শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত 

সমতল, কোন স্থানে বা নীরস বালুকাময় 

মরুরাজা--কত নদী, কত হু, কত হ্বীপ, 

কত-আগ্রেন্টগিরি, কত উপত্যকা-অধিত্যকাঁর 
সশ্মিলনে এই বিচিত্র শোভার ভাগার মানুষের 

্রীড়াক্ষেত্্ প্রস্কত হইল; আবার যখন ভাবি 
কিন্ধপে নানা প্রাণিপুঞ্জের ক্রমিক বিবর্তনের 
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ফলে এই মানবজাতির অভ্যুদয় হইয়া, 

জগতের উপর আয্মার ও আত্মার উপর 

জগতের ক্রিয়।-প্রতিক্রির। চলিতে লাগিল-_ 

যখন ভাবি কিরূুপে তোমার মানবসন্তান- 

গণের মধ্যে বিচিত্র বেশ, বিচিত্র ভাষা, 

বিভিন্ন আহার, বিভিন্ন আবাস, বিবিধ ধন্ম, 

বিবিধ জাতির অভিব্যক্তি হইয়া বর্তমান 
জগতের শিল্পবিজ্ঞান সাহিত্যদর্শনসেবিত সভ্য- 

তার উদর হইল-_যখন ভাবি কোটি কোটি 
পৃথিবীর স্থজন পালন ও 'প্রলয়কর্ত। তুমি 
আপনার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। এই 
অনন্ত কালব্যাপী বিরাট রহস্যময় লালার 

অভিনয় করিয়। আনন্দ লাভ করিতেছ, তখন 

হে মহান, হে অলীম জ্ঞানময় পরমেশ্বর, তখন 

বিম্বয়ে ভক্তিতে মস্তক আপনা হইতেই নত 
হইয়া তোমার চরণে লুষ্টিত হয়, তখন নিজের 
ক্ষুদ্রভার মধ্যে আত্ম-গোপন করিবারও স্থান 

পাই না; তখন মনে হয় মর্ডেযের ধূলি, কীটাণু 
কীট আমি কে যে তোমার সম্মুখে এই মলিন 
বেশে আমিতে সাহস পাই; তখন বলি হে 

দেবতা; হে রাজাধিরাজ তোমার 
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বিশ্বরূপ সম্বরণ কর, আমি যে তুচ্ছ মান্য, 
আমার এমন কি ক্ষমতা, এমন কি যোগাত। 

আছে যে তোমার বিরাট সত্তার ধারণ৷ 

করিতে পারি। তোমার সভাতে কত 

খ্য চন্দ্রতপন দ্রিব্য জ্যোতির কিরণ 

বিস্তার করিতেছে, আমি কিরূপে আমার 

ক্ষুদ্র মুণ্ময় দেহের জীবন প্রদীপ লইয়া তোমার 

কাছে যাইব? তোমার মন্দিরে কত দেবতা, 

কত পুণ্যাত্ম! সাধুভক্ত অযুতস্বরে স্তরতিগীতি 
বন্দন। করিতেছেন, আমি সেখানে ক্ষুদ্র 

কের স্বর লইয়। কিরূপে উপস্থিত হইব? 

আজ এই পবিজ্ব সন্ধ্যাকালে পৃথিবীর নানা- 

স্থানে কত গিজ্জ। কত মসজিদ কন দেবালয় 

হইতে ধর্মপিপাস্থ নরনারীর কাতর প্রার্থনা 

তোমার চরণে উত্থিত হইতেছে, প্রো 
পরমেশ্বর আমিও এই মহানগরীর এক প্রান্তে 

নীরব নিঞ্জন কক্ষ হইতে দীন সেবকের 
ভক্তির উপহার পাঠাইতেছি। তোমার অপার 
কপার উপর নির্ভর করিয়াই এই ধর্মমণ্ডলী- 
সকলের সমবেত উপাসনায় আমার দুর্বল 

আত্মার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অর্থ্য মিলাইয় 
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দিতেছি,--তুমি গ্রহণ করিয়। রুতার্থ কর। 

হরি ও ॥২৮| 



৮৫ 

জ্ঞানময়। যত জানি যত শিখি ততই 
তোমার অলীমতা বাড়ে, ততই আমার ক্ষুত্রতা 
ও অজ্ঞতার পরিমাণ বুঝিতে পারি। কি 

মহারহস্তময় তোমার জগৎ, ইহার প্রতি 

অণুপরমাণুতে কি দুজ্ঞেয়ি সম্বন্ধ স্থাপন 

করিয়াছ--কত শক্তি, কত গতি, কত তরঙ, 

কত কম্পন, কত আকর্ষণ, কত বিকর্ষন, এক 
জড় জগতেই প্রকাশ পাইতেছে-_মান্ষ এই 

সকল নিয়ম আলোচন। করিতে গিয়! কত 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-_-রসায়নশান্ত্র, ভূবিদ্যা, 

জ্যোতিবিজ্ঞান স্থট্টি করিতেছে! আমি ইহার 

কিছুই জানিলাম না, যাহারা জানিলেন 
রাহারাও বলিতেছেন এখন৪ বালুকাতীরে 
উপল খণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছেন । তোমার 

জ্ঞানের সমুদ্র যেমন বিশাল তেমনি গভীর, 

আমর! কি বুঝিব, কি জানিব? প্রাণন্বরূপ, 
তোমার ইচ্ছায় ত প্রতি মুহুর্তে লক্ষ লক্ষ 

প্রাণীর সমাবেশ হইতেছে, কত বিচিত্র তাহা 
দর আম্নতনও আকার, কত বিচিজ্র তাহাদের 

প্রতি ও বিকাশ, প্রত্যেকের জীবন তুমি 

শীলন করিতেছ, প্রত্যেকের জীবনে তুমি 



৮৬ 

আনন্দ দিতেছ। মামাদেরজীবতত্ব,উদ্ভিদ্তত্ব, 

শরীর বিজ্ঞান তাহার কি কোন কৃলকিনারা 
পাইতেছে? আবার মানুষের মনকে স্বাধীন 

করিয়! অন্য সকল প্রাণী হইতে উন্নত করিয়। 
তুমি জগতের কত পরিবর্তন কত বৈচিত্র্যের 
আয়োজন করিয়াছ ভাবিলে বিম্ময়ের সীমা 

থাকে না। জ্ঞান্রাজ্যের নৃতন নৃতন বিভাগ 
তুমি মান্ষের ননের নিকট খুলিয়া! দিতেছ, 

মান্গষ তৃষিত চাতকের মত তোমার এই 
জ্ঞনাম্ৃত পান করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই 
তৃপ্ত না হইয়া নিজের মনেরই অগম্যতা 
স্বীকার করিতেছে। 

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উপ্টাইয়া মান্ষ আপ- 
নার অতীতের ছবি দেখিতে যায়, কত 
বিভিন্ন শ্তরের ভিতর দিয়া তুমি অদ্ধকার 

যুগ হইতে পশুত্ব ও বর্বরতার অবস্থা হইতে, 

মানুষকে বর্তমান সভ্যতার উচ্চভূমিতে লইয় 

আসিয়াছ, তাহার একটু আভান পাইয়া 
মান্য বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছে। সমাজকে 
প্রথমে পরিবার, পরে গোত্র ও বংশ, ক্রমে 

জাতিতে পরিবদ্ধিত করিয়া কিন্ধপে প্রথা ও 



৮৭ 

দেশাচার, আইন ও কর্মবিধির শাসনের 

ভিতর দিয় চৈতন্যময়বিবেক ও আত্মজ্ঞানের 

অধীনে আনিয়াছ__মানষের সমাজ বিজ্ঞান, 

ব্যবস্থ। শান, তাহার আলোচন। করিতেছে । 

মানব মনের মধ্যে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার 

সম্মিলনে কিরূপ এক অখণ্ড আত্মবস্তবর 

উপলব্ধি হইতেছে তাহার বিচার করিবার 

জন্য মনোবিজ্ঞান, আবার মানবজীবনের 

লক্ষ্য কি, আমাদের চিন্তার মধ্যে সত্য মিথ্যা, 

কাধ্যের মধ্যে গ্তায়ান্তায়। ইচ্ছার মধ্যে 

শুভাশুভ, ভাবের মধ্ো স্থন্দর ও কুৎসিত 

বিচার করিবার উপায় কি, বাজ্যশাসনের 

প্রণালী, বিধি ব্যবস্থ! প্রণয়ের আদর্শ কিরূ স; 

ধর্নঙগতে মানবাত্স।র অভিব্যক্তির নিয়ম 

কি--ইত্যাদি প্রশ্ন মীমাংলা করিতে গিয়। 

নীতিবিজ্ঞান, যুক্তিশাস্ব, পলৌন্দধ্যবিজ্ঞান, 
রাজনীতি, ধন্মবিজ্ঞঞন ও সর্বোপরি দর্শন 

শাশ্ের সৃষ্ট হইয়াছে । কিন্ত এত আলোচনা, 
এত অধ্যয়নের পরেও তুমি ষে অগম্য অপার 
তাহাই রহিয়। গেলে। তোমার তত্ব নিরূপণ 

করিতে না পাবিয়া কত টৈজ্ঞষনিক, কত 



৮৮ 

দার্শনিক তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার 

করিতেছেন। কেহ বা তোমাকে' অজ্ঞেয় 

বলিয়া মানুষকে তোমার অগ্বেষণ হইতে 
নিবৃত্ত করিতেছেন, কেহ বা তোমার বিষয়ে 

সন্দিহান হইয়া তোমাকে সংসারের সকল 

ব্যাপার হইতে সরাইয়া যাহা নিশ্চিত, যাহা 
প্রামাণ্য, যাহা দৃশ্ঠমান, যাহা কিছু ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্, কেবল তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে- 
ছেন। হে অসীম, আমাদের পূর্বতন আচাধা- 

গণ, ভারতের পুজনীয় খধিগণ এইজন্তই 

বলিয়াছেন, তোমাকে জানি এমন নহে, 

তোমাকে জানি না এমনও নহে, তোমাকে 

জানি অথচ জানি ন। এই তত্ব যিনি হৃদয়ঙম 

করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে যথার্থ জানিয়া- 
ছেন। তীহারাই ত বলিয়াছেন খাণ্েদ, 

যজুর্ধ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, 

ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এ সকলই 
অপরাবিদ্যা, অক্ষর তোমাকে যে বিদ্যাতে 

জান! যায় তাহাই পরাবিদ্যা ৷ হে গুরু, আজ 

সেই ব্রদ্ষবাদ্দিগণের পদান্ুরণ করিয়া 
তোমাকে জানিতে চাই, তুমি আমাকে সেই 



৮৯) 

জ্ঞান শিক্ষ। দাও, যেজ্ঞানে তোমাকে জান। 

যায়; তুমি আমাকে বুঝিতে দাও যে বর্তমান 

সভ্যতার সকল বিজ্ঞান ও সকল দর্শনের লার, 

সকল বিদ্যার চরম বিদ্য। ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র 

সাধনীয় ॥ ২৯॥ 



৪৯৪ 

সত্য দেবত, তুমি ত সকল আকাশ- 
সকল কাল পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ, জড় জগতের 
প্রতি অণুপরমাথুতে তুমি, চেতনরাঞ্জোর 
প্রত প্রাণে তুষি, অন্তর জগতের প্রতি চিন্তায় 

তুমি, লকল ইন্দ্রিয় রূপ রদ গন্ধম্পর্শ শব্দের 
ভিতর দিন্ন| তোমারই জ্ঞান প্রকাশিত করি- 

তেছে, আমাদের স্মৃতি কল্পনা, বুদ্ধি ও বিচার- 

শন্তি তোমাকে লইঘ্াই নাড়াচাড়া করি- 

তেছে। তুমি অনীম, অগমা, অপার, আমর! 

সপীম মান্য সংকীর্ণ জ্ঞানের ভিতর দিয়া 
তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আংশিক ভাবে 

জানিতেছি, আমাদের অভিজ্ঞতার ভিতর 

দিয়া আমাদের জীবনের কার্যকলাপ আঁমা- 
দের সুখ ছুঃখ, ইষ্টানিইঈ, আমাদের স্বার্থ স্থবি- 

ধার মধ্য দিয়! তোমাকে যতটুকু পাওয়া যায় 

ততটুকুই ধরিতে পারি ন। আমাদের নিজের 
মনকেই ভালরূপে জানি ন।, নিজের অস্তরে 

কত আকাঙ্ষ। কত আশা, কত সংগ্রাম, কত 
প্রেম, কত রহস্য উঠিতেছে ডুবিতেছে, 
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে তার তত্বই সম্পূর্ণ 
রূপে সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের কাঁছে পরিষ্কার 



৯১ 

হয় নাঃ আর ভোমাকে,শঅনভ্ত তোমার 

সত্তাকে কির্ধপে বুঝিব? এই সসীম্ত! হুই- 

তেই ত আমাদের এত মায়া এত মোহ, এত 

অজ্জ্রতা,এত অবিদ্যা, এত বিরোধ এত বৈষম্য, 
এক্জন্যই ত দর্শনে বিজ্ঞানে তোমার স্বর্প 

লইন্স| এত দ্বন্দ, এত কোলাহল। কেহ 

বলেন তোমাকে জান। যায় না, তুমি অজ্ঞেয়, 
অথচ তুমি আমাদের সকল জ্ঞানের ভিত্তি, 

কেহবলেন তোমাকে আমর ইন্দ্রিয় দ্বার! 

যের্ূপে উপলব্ধি করি তুমি সেরূপই, তোমার 
অন্ত কে।ন অতীন্দ্রিয় স্বক্ধপ নাই, কেহ বলেন 

জড় পদার্থেই তোমার প্রকৃত চরমসত্া, 

চেতন ও প্রাণে জংড়রই বিকাশ ও পূর্ণতার 
ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রকাশ পায়; কেহ বলেন 

মনেই তোমার যথার্থ অভিব্যক্তি যাহা কিছু 

জড় নামে পরিচিত তাহা বাস্তবিক মনের 

রূপান্তর ও ইত্ত্রিয়ের অন্থভব সাপেক্ষ । কেহ 

বলিতেছেন তুমি এক, প্রকৃতি ও মানবাত্ম। 

তোমার বিভিন্ন দিক; কেহ বলিতেছেন 

তুমি দ্বেতভাবাপন্ন ; শরীর ও মন-_-জড় 
জগত ও আধ্যাত্মিক জগত তোমার দুই 



ৎ 

স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রকাশ ; কেহ লেন তুমি 

বহু, জড় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু ও মানু 
ধের ভিন্ন ভিন্ন আত্মা__প্রত্যেকেই মূল সত্য । 
এই সকল তর্কবিতর্কের মধ্যে তুমি স্থির, 
তুমি আবাজ্মনসগোচর, অনন্তদেহে সকল 

ব্রহ্মা্ড ধারণ করিয়! এক নিয়মে এক শৃঙ্খলায় 

চালাইতেছ, অনস্তমনে সকল চিস্তা,সকল জ্ঞান 

একব্রিত করিয়! তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ কিতেছ; 
আমাদের আপাত বিরোধী কাধ্যসকল, দৃশ্য তঃ 

বিক্ষিপ্ত চিন্তা সকল, ও পরস্পর বিষুক্ত প্রীতি 

নকল তোমার বিশ্বজীবনে মিলিত হইয়া এই 
বিচিত্র, স্ন্দর উন্নতিশীল জগতের ইতিহাস 
রচনা করিতেছে, তুমি সকল আত্মার পর- 
মাআ্সা, সকল সত্যের সার সত্য ॥ ৩০ ॥ 



৪৩ 

অনস্ত তোমার জ্ঞান, অনন্ত তোমার 

প্রেম» অনন্ত তোমার শক্তি। সকল আকাশ 

ব্যাপিয়া সকল কালকে আলিঙ্গন করিয়! 

আছ। কোটি কোটি মাইল দূরে কোথায় 
কোন নক্ষব্ধ স্থিতি করিতেছে, কোথায় 

কোন গ্রহ ভ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, তাহার তত্ব 

তুমি রাখ, তাহাদের প্রত্যেক অণু পরমাণু 
তুমি শান কর, আবার এখানেও পৃথিবীর 
নকল প্রাকৃতিক ও মানবীর শক্তির মুলে 

তুমি। সর্বত্র প্রলারিত বাহু, সর্ববদশ্শশী চক্ষু,-_ 
তুমি জগতের সকল ঘটনারমূলে,তোমার জ্ঞান 
প্রকৃতিতে মুদ্রিত, তোমার জ্ঞান মানবাত্মাতে 

জাগ্রত। অনন্তকালের প্রতি মুহুর্তের ইতি- 
হাল তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, ভূত বর্তমান 
ভ বধ্যংকে একত্রিত করিয়া তুমি জানিতেছ, 

সহন্র বদর পরে কি হইবে তাহার ব্যবস্থা 
এখন হইতেই করিয়া রাখিতেছ। আমা- 
দের চিন্তা কল্পন। পরাস্ত হইয়া যায়। আমরা 
একখানি পুস্তকের সকল কথ! মনে রাখিতে 

পরি না, সকল চিন্তা আয়ত্ত করিতে পারি 

ন।, আর তুমি কিন। লকন শাস্ত্র, সকল জ্ঞান 
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তোমার মনের মধ্যে ধারণ করিতে, চক্ষের 

এক পলকে বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের যাবতীয় ঘইনা-__- 

অতীত ও বর্তমান-_অধ্যয়ন করিতেছ। 

আমর! ক্ষুত্র গণ্ডীর বাহিরে প্রেম বিস্তার 

করিতে পারি না, একজনের কথা ভাবিলে 

হৃদয়ের কোমল তারটি করুণস্থরে বাজিয়া 

উঠে--অন্য দশজনের জন্য প্রাণে কোন 

চিন্তাই আমে না, আর তুমি কিনা সমুদয় 
মানবজাতিকে মায়ের সমান স্েহে বুকে 
ধরিয়। রাখিরাছ, সকলের অভাবপুরণ করি- 
তেছ--সকলকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া 

দিতেছে; তোমার প্রেমই ধন্ত। তোমার 

শক্তির কব। ভাবিলে বিস্ময়ে নীরব হইতে 

হয়। কত বড় পৃথিবীগুলিকে শুন্তপথে 
চালাইতেছ--কত বড় পর্বতগুলিকে সমু- 

প্রের নীচে ডুবাইতেছ! কত বড় সমুদ্রের 
মাঝে প্রবালঘ্বীপ রচনা করিতেছে! মানুষের 

এই ক্ষুদ্র দেহে তুমি কি শক্তির ভাগডার নিহিত 

করিয়াছ যাহার বলে মানুষ সকল প্রাণীর 

উপর প্রৃত্ব করিতেছে__বন্য হন্তী ব্যাপ্ত ও 

মিংহকে পরাজয় করিতেছে-- প্রাকৃতিক শক্তি 



৯৫ 

ও ভৌতিক উপাদান গুলিকে আপনার ইচ্ছান্ধ- 
রূপ কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে । মানুষের এই 

ক্ষুদ্র চক্ষুতে দৃষ্টিএক্তির লীমা৷ সংকীর্ণ, কিন্ত 

ইহার অভাবপূর:ণর জন্য কত অন্ুবীক্ষণ ও 
দূরবাক্ষণের স্য্টি করিতেছে; কর্ণের পরি- 
মিত শ্রবণণক্তিকে দূরদেশে বিস্তৃত করিবার 

জন্য কত টেলিগ্রাফ ও টেলিফৌর উদ্ভাবনা 

হইতেছে । মানুষের গমনশক্তির বাধা জন্মা- 

ইতেছে বলিয়! পর্বতের বক্ষচ্ছেদ করিয়! ভ্রুত- 

গামী গাড়ী চলিতেছে, সমুদ্রের তরঙ্গ বিচ্ছিন্ন 
করিয়! বাম্পীয় জাহাজ ভাসিতেছে। এই 

রূপে তুমি দূরকে নিকট করিতেছ, প্রেমের 
মহিমা সকল মানবঙ্জাতিকে এক করিতেছ। 

এক প্রাণ, এক হৃ্দর তোমার সকল সস্তানকে 

বাধিতেছে, দুঃখ শোকে স্থখে সম্পদে-_পরস্প- 

রের সহানুভূতির বিকাশ করিতেছ। তোমার 

এই বরণীঘ্ জ্ঞান ও প্রেম ও শক্তিকে 
নমস্কার ॥ ৩১ রর 
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তুমি সতা, আর যাহ। কিছু দেখিতে পাই 
তাহারা তোমার সত্বায় সত্বাবান/; তুমি 
প্রত্যেক জড় পদার্থের অথুতে ও প্রত্যেক 

জীব জন্তর প্রাণে বর্তমান থাকিয়া জগতের 

স্থজন পালন ও সংহার ক্রিয়ার বিধান করি- 

তেছ। যেমন পাখী আপনার ডানার ভিতর 

ছানাকে ঢাকিয়া রাখে, তেমনি তুমি 
জগতের জননী হইয়া এই বিশ্বনংসারকে 
তোমার প্রেমে আচ্ছাদিত করিয়াছ। মাছ 

জলে থাকে অথচ জলের অন্তিত্ব অনুভব 

করে না, মাছ্ষ বায় মণ্ডলের মধ্য 

থাকিয়াও বায়ুকে জানে না, তেমনি এই 

জলম্থল বাযুময় জগত পূর্ণ করিয়া তুমি রহি- 
য়ছ, অথচ জড়জীবচেতন কেহই তোমাকে 
জানে না। সকল পরিবর্তনের মধো তুমি 
একমাত্র নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। ইন্জ্রিয়ের 

অনুভূতির ও পশ্চাতে তোমার অতীন্দ্রিয় সত) 
বিশুদ্বচিত্ত হইয়া! ধ্যান করিলে জ্ঞানের 
সাহায্যে তোমাকে জান! যায়। বিজ্ঞানাত্মা- 

তেইতুমি ম্বতঃপ্রকাশিত হও। তুমি সক- 
লের কারণ ও অনাদি পুরুষ, তুমি সকলি 
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জান, অথচ তোমাকে কেহ জানে না, তুমি 

সকলি দেখ, তোমাকে কেহ দেখে না। তুমি 
অতি পুরাণ, অথচ প্রতিদিনই নৃতন। তুমি 
ংনার-নাগরে তরণী, সর্ধলোকের আশ্রয়; 

নির্বিকল্প নিরাকার, অথচ সকল পরিবর্তন ও 

রূপাত্সক দৃশ্তজগৎ তোমারই প্রকাশ। তুমিই 
আমাদের একমাত্র শরণীয়, তুমিই আমাদের 

একমাত্র বরণীয়। তুমি আমাদের মঙ্গল 
বিধাত।, ন্যায়বান্ বিচারপতি, সকল শুভ- 

ংকল্ে তুমি সহায় ও সিদ্ধিদাতা। তোমাকে 

বার বার নমস্কার করি | ৩২ ॥ 



৭৮ 

অনন্তদেবত।, তোমার লীল! আমর 

কিরূপে বুঝিব? অনস্ত কোট ত্রক্ষাণড জুড়িয়। 

তোমার আধিপত্য, কি মহান্ শক্তি, কি 

অসীম জ্ঞান, কি গৌরবান্থিত মহিমায় তুমি এই 

জগৎ-বাপার চালাইতেছ, আমর! তাহার 

কি জানি? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ইতিহাসই 
আমর। ভাল করিয়। জানি না, পিপীলিকার 

মত বংশপরম্পরামান্তষ আসে যায়_-মান্ত- 

ঘের কি সাধ্য তোমার সমগ্র এশ্বরিকত৷ 

উপলব্ধি করে তুমি রুপা করিয়া একটু 

নিজকে প্রকাশিত করিয়াছ, তাই আমর! 

তোমাকে জানি। আমর! চোখে যাহা দেখি, 

কাণে যাহ! শুনি তাহা কেবল অসংবদ্ধ, ছিন্ন- 

ভিন্ন, তুমি আমাদের চৈতন্তরূপে আছ বলিয়াই 
আমরা দেশকালের অতীত ইন্দ্রিয়ের অতীত 

সত্য জানিতে পারি। আমাদের স্ৃতি, বুদ্ধি, 

কল্পনা! কিরপে বিকাশ পাইয়াছে, কিন্ধপে 

' আমরা সমগ্র জগৎ, স্থায়ী আত্মা ও তাহাদের 
ংযোজক পরমত্রক্গ তোমাকে ধারণা করিতে 

পারিতেছি, কিক্ধপে প্রকৃতিতে ও মানব- 

সমাজে নিয়মের অভিব্যক্তি ও মঙ্গলের 
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প্রতিষ্ঠা চলিতেছে, এ মব কথ। যখন ভাবি 

তখন বিদ্ময়ে, ভক্তিতে তোমার চরণে আপনি 

মব্তক অবনত হয় ॥ ৩৩ ॥ « 
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মঙ্গলময় পিতা, সন্তানের মঙ্গলের জন্য 

তুমি কত রকম বিধান করিতেছ। (কোন্ট। 
হ্যায় কোনট। অন্যায়, কিসে ভাল হয় কিসে 

মন্দ হয় এই জ্ঞান আমাদের মনে দিয়াছ, 

আবার ইচ্ছার স্বাধীনতা! দিয়া আমাদের পাঁপ- 

পুণ্য ছুইই সম্ভব করিয়াছ। আমাদের অস্তরে 

থাকিয়া ভ্রান্ত নৈতিক আদেশ প্রচার করিয় 

অশুভ কাধ্য হইতে বিরত রাখিতেছ ও 

শুভকাধ্যে প্রেরণ। দিতেছ। আমরা বিশ্বাস, 

ভক্তি, বিনয়ের সহিত তোমার সহিত মিলিত 

হইব।র জন্য ঘত সাধন। করি, ততই তুমি 
উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ আমাদের নিকট 

প্রকাশিত কর। আমাদের হৃদয়ের সৌন্দধ্য 

ফুটাইবার জন্য, প্রেম বিকশিত করিবার 

জন্ত তুমি কত ঘটন। কত অবস্থার ভিতর 

দিয়। আমাদ্িগের জীবনকে লইয়া যাইতেছ; 

মানবসমাজে তোমার সত্য, ন্যায়, মল, 

শাস্তি, পবিত্রতার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করি- 
বার জন্ত তুমি ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে নিয়- 
মিত করিতেছ। কত প্রথ! ক আইন, 

কত নীতি কত ধশ! কত বিজ্ঞান কত দর্শন 
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তোমার মঙ্গলনিয়মকে মানবসমাঁজে স্পষ্টবূপে 

প্রকাশ করিতেছে । আবার তুমি মহাপুরুষ- 

দের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়। তাহাদের ভিতর 

দিয়া তোম।র আপ্য।ম্সিক সত্যনকল প্রচারিত 

করিতেছ। তাহাদের জীবনের দৃষ্টান্তে কোটি 

কোটি নরনারীকে তোমার ধন্মে অনুপ্রাণিত 

করিতেছ। জগতের সাধুভক্তগণ তোমার 
মঙ্গলইচ্ছায় আন্মসমর্পণ করিয়! তোমার গ্রীতির 

জন্য মানবসমাজের সেবা করিয়া উন্নত জীবন 

লাভ করিয়াছেন, তাহাদের বাক্যের ভিতর 

দিয়। তোমার জলন্ত সত্য নিংস্থত হইয়াছে 
তাহাদের প্রভাবে মানবসমাজের নীতি এ 

ধশ্মের আদর্শ উচ্চন্তরে উন্নীত হইয়াছে । 

তাহাদের জীবনে তোমার করুণাঁব সাক্ষা 

দিয়া তুমি আমাদিগকে আশা ৪ উতৎ্সাতে 
বলীয়ান করিতেছ। আকাশের চন্দ্রতারাকে 

যেমন তুমি স্থষ্টি করিয়া তোমার জ্ঞানে 
তাহাদের নির্দিষ্টপথে চালাইয়া এই ব্রহ্ষাণ্ডের 

কল্যাণপাধন করিতেছ, তেমনি আমাদের 

আম্মাকে ও তুমিই স্থ্টি করিয়! তুমিই মঙ্গলের 
দ্রিকে চালাইয়। পরিণামে পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রেম 
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ও আনন্দ দিবে, ইহ স্থির জানিয়া আমরা 

কূুতজ থাকিব | ৩৪ ॥ 
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ভুমি এক, অথচ বনুধ! বিভক্ত হইয়] 

বিচিজ্ঞ বর্ণে প্রকাশিত আছ, সকল বিজ্ঞান, 

সকল দর্শন তোমার একমেবাদ্িতীয়ং ক্ূপকে 
অন্বেষণ করিতেছে; মানুষ দ্বৈত নিয়! সন্ত 

থাকে না, মানুষ সকল বিরোধ সকল বৈচি- 

ভ্র্যের মূলে মিলনের ভিত্তি, এঁক্যের ধারা 

দেখিতে চায়। পরিবর্তনের পশ্চাতে তুমি 
একমাত্র অপরিবন্তণীয়, বিকারের পশ্চাতে 
তুমি নির্বকিকার; সময়ের পশ্চাতে তুমি 
সমমাতীত, ক্ষণিকের মধো তুমি নিত্য, 

নৃতনের মধ্যে তুমি পুরাতন, মৃত্যুর মধ্যে 
তুমি অমৃত, বিনাশের মধ্যে তুমি অবিনাশী । 

সকল দিকেই তুদি পরম্পর বিরোধীভাবের 
সমন্বয় কৃমি । তুমি ত কেবল নাম-কূপ- 

উপাধিহীন নিরবচ্ছিন্ন সন্তা নও, তুমি থে 
চৈতন্যময় পুরুষ, এ জন্যই ত নকল নাম-বধপ- 
উপাধি তোমাকে প্রয়োগ কর] যায়। তুমি 
যেমন প্রাকৃতিক জগতের তাপ আলোক 
তাড়িতের ক্রিয়ার মধো একই শক্তি, তেমনি 

কঠিন তরল বায়বীয়, শীত গ্রীক্ষষ আলোক 
অন্ধকার প্রভূত পরিবর্তনের মূলেও তৌমা- 



১০৪ 

রই শক্তি, আর মনের জগতে স্ুখদুঃখ, 

আশাভয়, পাপপুণ্য প্রেমদ্বা, 'এ সরুলের 

মূলেও তোমারই মঙ্গলইচ্ছা, আমর। যে 

উচ্চনীচ, ভালমন্দ, ন্যায়অন্যায় ৭ সতা- 

অপত্যের বিচার করি তাহ। তোমারই 

প্রকাশ । কিছুই পরিত্যঙ্জ্য নয়, কিছুই 

নিন্দনীয় নগ, যখন তোমার মসীমের মধো 

নিজকে ডুবাইয়া দেশকালের অতীন্দ রাজ্যে 
থাকি ॥ ৩৫] 
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তুমি সতা, বাহিরের দৃশ্যজগতে তুমি 

আছ, অন্তরের অদুশ্ঠলোকে তুমি আছ, 

বাস্তবজগতে ইন্দ্রিয়ের সাহাযো তোমাকে 

দেখি, আবার আদর্শসগতে আত্মার চক্ষতে 

তুমি প্রকাশিত | স্বাদে গন্ধে বর্ণে গানে 
তাপে আলোকে আকাশে জলে তুমি আছ, 

আবার ন্যায় সত্য দয়াধর্শ, প্রেমপুণ্য সৌন্দধ্য 
আনন্দরূপে তুমি আছ। শক্তির জগতে 

যেমন শান্তির ক্ষেভেও (তমনি-_-নানারূপে 

নানাভাবে অনন্ত হইয়াই আছ। কেবল যে 

অগণ্য গ্রহনক্ষত্ুযুক্ত অসীম আকাশে তুমি 
অনস্ত তাহা নয়, কেবল যে স্মরণাতীত 

অনাদি যুগ হইতে কল্পনাতীত ভবিষাৎ পর্য্যস্ত 

মানব ইতিহাসের ও প্রকৃতির বিকাশের 

মধ্যে তুমি অনন্ত তাহ নয়_তুমি এই 
মুহুর্তে এই স্থানে অনন্ত হইয়া আছ-_ প্রত্যেক 
বস্তকে পূর্ণ করিয়া, প্রত্যেক অণুপরমাণুতে 

প্রবিষ্ট হইয়া, তোমার অনস্ত শক্তি বিরাজ 

করিতেছে ;--একটি সামান্য বালুকণার তত্ব 

অন্বেষণ করিতে গেলে কাখ্যকারণের শৃঙ্খল 

ধরিয়। তোমার সমুদয় হিরহস্তটা উদঘাটন 
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করিতে হয়। এই ঘে আলোকের ম্বোতে 

জগৎ ভাপিয়। যাইতেছে,_যে আলোক কোব্ 
স্থনূরের সুধ্যলোক হইতে বাহির হইয়া কত 

ইথরের তরঙ্গে আন্দোলিত হইপ্7 আমাদের 
ঘরে আলির পৌছিয়াছে, ইহ।র সঙ্গে এই 

মুহুর্তে পৃথিবীর সমুদয় জগৎ বীধা,_-ইহা 
আমাদের চোখে দৃষ্টিশক্তি দিয়াছে, কত 

বীজকে অন্কুর, অস্কারকে ফুল, ও ফুলকে ফল 

করিয়াছে। তুমি আলোকের দেবতা হইয়। 
তাপের দেবত। হইর়। শন্তক্ষেত্রে মান্তষের 

অন্নবস্ত্রের উপকরণ প্রস্তত করিয়াছ। আমব। 

যাহাকে প্ররূতির নিয়ম বলি তাহ। ত তোমারি 

ইচ্ছ।র প্রকাশ, তোমার মঙ্গলইচ্ছার অধীনেই 

বাু বহিতেছে, অগ্নি তাপ দিতেছে, চাদ 

আ।লে। দিতেছে, মেঘ বর্ষণ করিতেছে, বিদ্যুৎ 

ঝলসিতেছে। তোমার ইচ্ছায়ই জড়র্জগতের 

নিয়ম ও শৃঙ্খল।, প্রাণী্গতের জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু, 
আমাদের দেহবস্ত্রের কাজ, খাদ্য পরিপাক, 

রক্তসঞ্চালন নিংশ্বীলপ্রশ্বান ও জীবনীশক্তি 

চলিতেছে । আমাদের চম্মচোখে দেখার মধ্যে 

কত ভূল ভ্রান্তি আছে, -আমাদের জ্ঞানের 
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ক্ষেতে ব্খন দেখি তখনি তোমার সত্য 

জানি ;--চোখে দেখি, স্য্য আকাশের মধ্যে 

একটি ক্ষুত্র জনন্ত গোলকের মত শোভা 

পায়, কিন্ত জ্ঞানে জানি, ইহা! পৃথিবী অপেক্ষ 

লক্ষ লক্ষ গুণ বড় ;- চোখে দেখি এই মুহুর্তে 

পৃথিবী স্থির নিশ্চল হইয়া দাড়াইয়া 'মাছে, 
কিন্ত জ্ঞানে জানি ইহ! তারের মত শুন্তপথে 

অবিরাম থুরিতেছে,_তেমনি আমর চোখে 

দেখি ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট গাড়ীঘোঁড়া, কলকার- 

থান|_কত কোলাহল, কত বিরোধ, কত 

দুঃখ, কত শোক, কিন্তু জ্ঞানে জানি ইহার 
মধ্যে তোমার সত্যশিবস্থন্দরক্ধপ প্রকাশিত । 

আমাদের আত্মার চোখ যখন ফুটে তখন 

আমর। তোমাকে নিত্যপুরাতন, শাস্জদেবতা। 

ও প্রেমময় পিতারূপে সকলের মূলে দেখিয়া 

বীতরাগ, বীতশোক ও নির্ভয় হই। তোমার 
অনন্ত ভাব যেন প্ররুত্িতে তেমনি আমা- 

দের আত্মাতে। মানষের মধ্যে কি এক 

অনন্তের ছাপ রাখিয়! দিয়াছ, যে জন্য মানুষ 

জ্ঞানে প্রেমে মঙ্গলভাবে তোমার মত পৃর্ণত। 
লাভ করিবার জন্য কেবলি ছুটিতেছে। পশ্ত- 



১০৮ 

পক্ষীর মত কেবল আহারনিদ্র।, ক্ষধাতৃষ্ণ।, 

বিশ্রাম ও আরাম নিন্না মানুষ স্থির থাকিতে 

পারে না । স্বার্থের ও প্রয়োজনের খাতিরে 

ত মানুষ চলে ন।--তার বাহিরে আর একট। 

দিক আছে যাহ। দেবত্বের জন্য, স্বর্গের 

অমুতের জন্য তাহাকে লালায়িত করে! 

এক্জন্যই মানুষ এত জ্ঞানলিপ্স্ | চোখের দেখ 

সংকীর্ণ কিন্ধ মানুষ অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ দিয়। 
দৃষ্টি প্রণারিত করিয়াছে, টেলিগ্রাফ টেলিফে। 
দিয় শরবণশক্তি বাড়াইতেছে-আবার 

বাণিজ্যব্যবসায় শিল্পবিজ্ঞান ও আঘথিক সম্বন্ধে 

ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে । মানুষ জানিয় 

ব। ন। জানিয়। অনন্তের দিকে চলিতেছে, 

ইহাই তোমার পরিপূর্ণ ম্গলভাবের পপ্রমাণ। 
নন মান খ্যতি প্রতিপত্তিতে আত্মার তৃপ্চি 

নাই। আমর! ইহার্দের পশ্চাতে ছুটিয়। 

পৌত্তলিকতার উপাসনা করিতেছি। 

মাকে পিতা বলিয়া যখন তোমার বিশ্ব- 

জীবনের সহিত আমার্দের যোগন্বীকার 

করিয়। তোমার কাছে প্রার্থন। করি তখনই 

আমাদের চরম: সার্থকত।, তুমি প্রেমময় 
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আনন্দময় দেবতা, তোমার পৌন্দয্য ও প্রেম 

প্রক্লতির মুক্ত গ্রান্তবে, আকাশের নীলিমায় 
তৃণের শ্যামলতায়, ফুলের কোমলতায়, সকল 

গীতে গন্ধে আমরা সম্ভেগ করিতেছি ; গৃহে 

পরিবারে বিদ্যালয়ে কর্মক্ষেত্রে তোমার 

প্রেম, নান। হাসি খেলায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে 

তোমার আনন্দ। তুমি এক হইয়াও বহু, 
পুরাতন হইয়াও চিরনৃতন। একই পৃথিবী 
নানবসমাজের শৈশবে ও বর্তমান বিংশ- 

শতবীতে আমাদের ধারণ। করিতেছে, কিন্তু 

মান্ছষের জ্ঞান-বিজ্ঞন তার কত পরিবর্তন 

সাধন করিয়।ছে, একই আকাশ আলোক 

বাতাস কত অর্থ কত ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছে । 

আমাদের বাল্যকালের পূথ্থবী ও এখনকার 

পৃথিবীর জ্ঞানে কত প্রভেদ। প্রেমের বৈচিত্রো 

তোমার অননস্তরূপের অভিব্যক্তি ॥ ৩৬ ॥ 
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হে অজ্দ্রেয়, রহস্তম দেবত1, তুমি কেন 
এত সধত্বে আপনাকে গোপন করিয়া ' রাখি- 

তেছ? যুগযুগান্তর ধরিয়া মান্গষ তোমাকে 

খুঁজিয়! খুঁ জিয়। হয়রাণ হইতেছে, কত ভক্ত 
কত খধি তোমার স্ততি বন্দন। করিতেছেন, 

কত বৈজ্ঞানিক কত দার্শনিক চিন্তার সাহায্যে 

তোমাকে ধরিতে গিয়া পরাস্ত হইতেছেন) 

কত কর্ব কত চিত্রকর কল্পনার তুলিকায় 

তোমার পৌন্দধ্যকে বাস্তবজগতে প্রকাশিত 

করিবার জনা চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্ধ তুমি 

যে অগম্য অপার অনস্ত অদীম তাহাই রহিয়। 

গেলে । আমাদের ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ জ্ঞান, প্রেম, 
ও ইচ্ছা কিরূপে তোমার অসীম ভাবকে 

ধারণ করিবে? কত ধশ্মপিপাস্থ তোমার 

বিরাট মৃত্তির ধ্যান. করিতে অসমর্থ হইয়া 
তোমাকে ছোট করিয়া কাঠ পাথরের মধ্যে 

তাহাদের মনের মত ছবি দেখিতেছেন, ও 

্বপ্নরযোগে তোমার স্থন্দর বা ভীষণরপ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন বলিয়া আপনাদের প্রবোধ দিতে- 

ছেন, কেহ বা ধন্মসন্প্রদায়গুলিকে অজ্ঞ 

কুসংস্কারগ্রস্ত শিশুদের খেলা ভাবিয়া ও 



১১১ 

তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়৷ বুদ্ধিচাতু- 
রীর পরিচয় দিতেছেন। তুমি এই নান। তর্ক, 
নানা মতবাদের মধ্যে, আপনার মহিমায় 

প্রশান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ, ও ভক্রদ্ধের 

অন্তরে আপনার ্বর্গরাজ্য প্রকটিত করিয়! 

সমুদয় মানবসমাজকে উন্নত করিতেছ। আর 

মানুষ তোমাকে ন। দেখিয়াও তোমার সস্তায় 

বিশ্বাদ করিয়া আনন্দ পাইতেছে ॥ ৩৭ || 



১৯২ 

তুমি জগতের কারণ, বিশ্বপ্রাণ, তোমার 

ইচ্ছ।তেই স্যষ্টিস্থিতিলযর় হইতেছে, তোমার 

বিশ্বজীবনের অনুভূতির মধ্যে আকাশের 
চন্দ্রতারা হইতে মাটির ধুলিকণা পযাস্ত 
সমু বস্ত বিধৃত হইয়। রহিয়াছে । তোমারই 

পরি নিঃশ্বাস সকল জীবের শ্বাসনলীতে 

সমীরিত হইতেছে, তোমার প্রাণসমুদ্রই 
তরঙ্গিত হইয়া বিশ্বের জীবনমৃত্যুপ্রবাহ 
স্থঙন করিতেছে । তোমার অনস্তচৈতন্য, 

অনীম প্রেনই মানবসমাজের সকল জ্ঞান, 

সকন নেহভালবাল।, সকল আনন্দের উতৎ্স। 

আমর। যেমন তোমার স্থজনের অংশ, তেমনি 

তোমার শ্র্ত্বের কণ। পাইয়া কত শিল্পকলা, 

কত সাহিত্যদর্শন স্থজন করিতেছি। দৃশ্য 

জগতে যত ঘরবাড়ী, গাড়ীজাহাজ, অন্পবন্ত, 
সাজলরপ্রাম দেখি, এ সকলি ত মানুষের 

অন্তরে থে অনৃশ্ঠালোক, আত্মার জগৎ 

রহিয়াছে তাহার প্রমাণ, আমাদের জ্ঞান প্রেম 

ইচ্ছাই ত মুদ্তি পরিয়। তোমার প্ররুতিকে 

নিয়মিত করিতেছে, তোমার মত্ত্য-উপাদানকে 

আনর্শঅনুবূপ আকার দিতেছে, ও মানব- 



১১৩ 

সমাজের কল্যাণকর ন।ন। অনুষ্ঠানের 

আয়োজন করিতেছে । তেমনি প্রকৃতির 

মধ্যে যত কিছু পরিবন্তন চলিতেছে তাহ! 

মানবীয় শক্তির অতীত, অথচ তোমার মঙ্গল 

ইচ্ছরই প্রকাশ জানিয় মানুষ সকল দুঃখে 

বিপদে নিশ্চিন্ত থাকিতেছে, আর মানুষের 

মধ্যে যে সকল অতীক্র্িয় স্ন্তার পরিচয় 

তাহার মূলেও তোমার পরম চেতগ্ঠের 

মাভাস পাইয়। পন্য ভইতেছে ॥৩৮]॥ * 



১১৪ 

তুমি পরম সত, জড় জগতে শক্তিরূপে, 

জীবঙ্গগতে প্রাণরূপে, মনোজগতে .চৈতন্ত- 
রূপে তুমি সত্য, তোমার সত্তায় আর সকলি 

সত্তাবান্, তোমারি স্থষ্টিতে এই বিশ্বভুবনের 

উৎপত্তি, তোমারই আশ্রয়ে ইহার স্থিতি। 

তুমি প্রজাগণের পালক তইয়া যাহার যাহ। 

প্রয়োজন বিধান করিতেছ। তুমি আকাশে 
আলোকে বাতাসে জলে পর্বতে সমুদ্ধে 

বুক্ষে তণে শানাভাবে আপনাকে প্রকাশ 

করিতেছ ৪ আমাদের জীবন পুষ্ট করিতেছ। 

তুমি মানবসমাজে পিতামাতার যত্বে, ভাই- 
ভগিনীর স্বেহে, বন্ধু ৪ পত্ভীর প্রেমে, সকল 

হাসি ও মানন্দে অঙ্জআ্রভাবে নিজকে ঢালিষ। 
দিতেহ। সমুদয় বহির্জগৎ পূর্ণ করিয়া! তুমি, 
আমার অন্তরের অন্তরতম স্থলেও তুমি। 

তুমি অতীন্দ্রিয় অগম্য অপার হইয়াও আম|- 
দের এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্ দৃশ্য জগতে দেশে কালে 
খণ্ডিত হইয়া আমাদের নিকট ধরা দিতেছ, 
আমাদের আত্মাতে তোমার জ্ঞান প্রকাশ 

করিতেছ। আমরা সসীম সাস্ত হুইয়াও 

তোমার অশীম অনন্তভাবের আভাস 



১১৫ 

পইতেছি। তোমার জ্ঞানে গ্রহতারক। শুন্য- 
পথে বিধৃত হইয়া আছে, তোমার জ্ঞানে মেঘ 

বারিবর্ণ করিয়া পৃথিবীর ভূমি উর্বর 
করিতেছে, তোমার জ্ঞানে সুধ্যের তাপে জল 

বাষ্প হইতেছে, তোমার জ্ঞানে চন্দ্রের 

আকর্ষণে দমুদ্র স্ফীত হওয়ায় জোয়ার ভাটার 

খেল। চলিতেছে, তোমার জ্ঞানে অহোরাত্র, 

পক্ষমাদ, খতুসম্বংসর পধ্যায়ক্রমে চলিয়া! 

পথিবীকে বিচিত্র শোভার সাজাইতেছে। 

'তোমার জ্ঞানে বনে ফুল ফুটে, গাছে ফল 

পকে; তোমার জ্ঞানে আমাদের অন্নবস্ত্রের 

উপাদান প্রশ্বত হয়, তোমার জানে আমাদের 

খাদ্যাহার সম্পন্ন হয়, তোমার জ্ঞানে 

আমদের শরীরের নিংশ্বাসপ্রশ্থাস। খাদা- 

পবিপাক ৪ রক্তচলাচল অজ্ঞাতসারে 

হইতেছে । তোমার জানে আমাদের মনের 

রাঙ্গে এত অনুভব বেদন। চেতনা, এত জ্ঞান 

প্রেম, ভাবভক্তি আশাভয় বিশ্বাপসন্দেহ, 
এত স্থখদুঃখ, উদ্বেগঅশান্তি, এত প্রবৃতি- 

কামন। বাপশাআকাজ। কি সঙ্কেতে 

উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে। সমুদ্রের 



১১৬ 

উত্তাল তরঙ্গ যেমন উপরিভাগকেই বিক্ষুব্ধ 

করে, কিন্তু তলদেশের প্রশাস্ত ভাব নষ্ট 

করিতে পারে না, তেমনি এই পরিবর্তনশীল 

জগতের সকল প্রাকৃতিক অবস্থ|বিপধায় ও 

সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে তৃমি শান্ত মঙ্গলব্ূপে 

বিরাজ করিতেছ। অনন্ত তোমার জ্ঞান, 

অনন্ত তোমার প্রেম, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি 

ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার কি বুঝিবে; আমাদের 

ক্ষত্র ভাষা তাহার কি বর্ণন। করিবে! 

আমাদের চিন্ত। কল্পন। পরাস্ত হইয়। যায়, 

কে তুমি হে মহান্ পরমেশ্বর! আমর! £ক 

যে তোমার অনন্ত স্বরূপ ধ্যান করিব, 

আমরা কে যে তোমার অনভ্ত প্রেম ও 

সৌন্মধ্যকে নিঃশেষে মন্ত্য সংসারে প্রকাশ 
করিব? তুমি রুপা করিয়া স্বয়ং আমাদের 

নিকট প্রকাশিত হও, তোমারি আলোকে 

তোমারি চক্ষু দিয়া তোমাকে দেখি ॥৩ন। 



১১৭ 

তোমার মত জ্ঞানী কে? অন্তহীন 

তোমার শক্তি, অসীম তোমার জ্ঞান। কি 

আশ্চর্দ্য কৌশলে গ্রহতারকাগুলিকে শুন্- 

গথে ঘুরাইতেছ, কি সুক্ষ গণিতের নিয়মে 

প্রত্যেক বস্তুর গতি, স্থিতি, সংঘাত প্রতি- 

ঘাতকে চালাইতেছ, কি মহা সতর্কতার 

সহিত জড়জগতে ও জীবজগতে শৃঙ্খল রক্ষা 

করিতেছ, ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির 

বিকাশ করিতেছ। তোমার মত এমন 

যাদুকর কে আছে? মাটির সঙ্গে একটি 

বীজের কণ। মিশাইর1 কি প্রকাণ্ড গাছ, কি 

সুন্দর ফুল, কি সুরসাল ফল প্রস্তুত করিতেছ? 

কি ছুজ্ঞেয় রাসায়ণিক প্রক্রিয়াতে মাটির ধান, 

মাটির ভাইল ও মাটির তরকারী আমাদের 

রক্তমাংসে পরিণত হইতেছে ও এই স্থুকোমল 

শরীর গঠন করিতেছে! কি আশ্চধ্য একটি ফুল, 

এমন কোমল, এমন সুখ স্পর্শ ! কেমন করিয়া 

তুমি নিঃশবে নিরাড়ম্বরে ইহাকে মাটি হইতে 

উৎপন্ন ও বিকশিত করিলে ! কি সুন্দর একটি 

হণ, কি মনোহর একটি প্রজাপতির পাখা ! 

মানুষ কত শিল্প বিজ্ঞানের বলে আজও এমন 



১১৮ 

কল তৈম।র করিতে পারে নাই, যাহ। জীব- 

দেহের মত, বৃক্ষলতার মত এমন সঙ্গীব, এমন 

কৌশল পূর্ণ, এমন কোমল, অধঠ স্থায়ী ও 
স্বভাবিক। আমর। ধশ্মের সত্যতার জন্য 

একট।| কিছ অলৌকিক দেখিতে চাই, কোন 

অপম্ভবকে সম্ভব করিতে চাই)-_-হায় ! অজ্ঞ 

মানুষ চেথ খুলিয়। দেখে ন। যে এই বিশ্বের 
সর্ধন্ধ প্রতিদিন অনংখা যাদুখেল, অসংখ্য 

মেজিক,অনংপা মির্যাক্ল্ সম্পাদিত হইতেছে । 

মাঙ্গষের মনে ষে এত হাসি এত কান্না, এত 

ভাব, এত ইচ্ছা, এত জ্ঞান-_-এ কোথা হইতে 

আমে? মানুষের জীবনে কি তোমার অস্ত 
লাল প্রতিদিন দেখি ন? প্রতিদিন থে 

তুমি অন্ধকে চক্ষু দিতেছ, খঞ্জকে চলিবার 

শক্তি দ্রিতেছ, বধিরকে শুনাইতেছ বে।বাকে 

কথ! বলাইতেছ। তোমার কপার স্পর্শমণি 

ছোঁয়াইয়।কত লৌহকে সোনা করিতেছ, 

কত পাপীকে নাধু করিতেছ, এর চেয়ে বড় 

মেজিক আর কি আছে? আমর। মলমুত্্ 

বলিয়া যাহ। পরিত্যাগ করি তাহার মধ্য 

হইতেও তুমি স্বাস্যকর, ম্খাদ্য শ্পেয় 



১৯১৯ 

প্রশ্বত করিতেছ। তুমি অনন্ত, তাই অনন্ত 
ভাবে তোমার প্রকাশ, তাই তোমার কার্যা- 

প্রণালী এমন বিচিত্র; একই ঘটনা, একই 

শক্তি অসংখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে-- 

একই পথে দূষিত বঞ্জন ও জীবনের অভি- 
বাদন চলিতেছে 18৩॥ 
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পুরুষরূপী পরমেশ্বর, আজ সমুদয় বিশ্বে 
তোমার চৈতন্তের অভিব্যক্তি দেখির, আজ 

আর জড়ণক্তি আমাকে অন্ধ করিয়। রাখিবে 

না, আজ আর ইট পাথরের দেয়াল আমার 

চোখের সম্মথৈে আবরণ ফেলিবে না, আজ 

তুমি জ্ঞানময়, ইচ্ছাময় প্রেমময় পিত। হইয়। 
আমর নিকট প্রকাশিত হইয়া । আকাশের 

বিচিত্র বর্ণ আমাদের জন্ত তোমার প্রেমের 

দান, প্রভাতের স্ধ্টকিরণ তোমার প্রেম- 

মুখের হাঁসি, বিহঙ্গের কাকলী ও শিশুর 

সঙ্গীত তোমার স্মধুর ধ্বনি, মৃদ্ুমন্দ 
সমীরণের প্রবাহে তোমার স্থকোমল স্পর্শ । 

আজ গ্রহনক্ষত্র হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত, মানুষ 

হইতে কাট পতঙ্গ পধ্যন্ত তোমার প্রেমা- 

লিঙ্গনে বাধ! । প্রকৃতির সকল ঘটনায়, 

মানবসম।জের সকল অবস্থায়, তোমার স্থদূর 

প্রসারিত, অনন্তজ্ঞানের ক্রিয়া, তোমার 

সকলজ্রয়ী মঙ্গলের শাসন; কোথাও 

অজ্ঞানতা, অন্ধতা, জড়তা নাই; কোথাও 

ন্যায় বিধানের চুল মাত্র ব্যত।য় নাই । আমর! 
যাহাকে অচেতন জড়শক্তি বলি, তাহার 
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মধো তুমি মহাপ্রাণ, পরম চৈতন্ত ; আমরা 

যে জগতে অমঙ্গল, অপূর্ণতা দেখি তাহা 

আমাদেরই অজ্ঞতা ও ইচ্ছারকত। মানবাত্মার 

জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, ম্বৃতিতে, কল্পনায়, বিচিন্র- 

ভাবে ও বিবিধ কন্মে তোমারই বিশ্বচৈতন্ত 

প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের স্থখদুঃথ 

জয়পরাজয়, উত্থানপতন, আশানিরাশা, 

জীবনমৃত্যুর ভিতর দিয়া তুমিই লীলা 
করিতেছ। আমাদের সকল আঘাত, সকল 

বেদন| তোমার বিশ্ব-জীবনকে আহত করে, 

ব্যথিত করে, আমাদের কর্তব্যপালন ও 

মহৎ অনুষ্ঠান তোমাকে গৌরবান্বিত করে। 

আমাদের আনন্দ তোমাব হৃদয়ে শতগুণ 

মানন্দের সঞ্চার করে। মানবের ইতিহাসের 

সোপান ধরিয়া যতই অতীতের অন্ধকারে 

অগ্রসর হই, ততই দেখি যুগে যুগে তোমারি 

হস্তের, তোমারি অঙ্গুলির ছাপ রহিয়াছে । 

যেখানে সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার 

করিয়াছে, যেখানে নৃশংসের অবিচারে নর- 

শোণিত পাতিত হইয়াছে, যেখানে অন্তায় ও 

পশ্তবল গ্থায়ের উপর রাজত্ব করিয়াছে; 
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যেখানে স্বাধীন মানবাত্সা বাক্যে চিস্তায় ও 

কর্মে সঙ্কৃচিত ও কুস্ঠিত হইয়াছে, যেখানে 

অন্নাভাবে অনাহারে, রোগে শোকে মানব- 

হৃদয় জর্জরিত হইয়াছে, সেখানে, হে সকল- 

সহা, সকলবহ| বিশ্বদেবতা, তোমার জীবন 

ছিন্নভিন্ন মলিন হইয়াছে, তোমার কোমল 

হৃদয় ম্দাহত হইয়। কাদিয়া উঠিয়াছে। তুমি 
সেখানে, যেখানে চাঁষীভাই গ্রীষ্মের প্রথর 

সৌরতাপ ও বর্ধার অবিশ্রাস্ত বারিধারার 

মধ্যে ক্ষেত্রে লাঙ্গল টানিতেছে, তুমি সেখানে, 

যেখানে, কুলিভাউ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া 

খনিতে পাথর কাটিয়া কয়লা! উঠাইতেছে, 

মাটি কাটিয়। রাস্তা গড়িতেছে, তুমি সেখানে, 
যেখানে তাতিভাই কাপড় বুনিতেছে। তুমি 
কখন ছিন্ন-বস্ত্, জীর্ণ-দেহ, পন্ককেশ ভিক্ষুকের 

বেশে, কখন লাঞ্চিতা, অপমানিতা, পতিতা 

পরিত্যক্ত, অসহায়। ব্যভিচারিণী রম্পীক্কপে 
'ানবসমাজের দুঃখ বহন করিতেন ॥3১। 
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তুমি একদিকে সর্বগত, পর্বাস্তধামী, 
নিহিতং গুহায়াং আর একদিকে সর্ধাতীত, 

অদৃশ্ঠট, অজ্ঞাত, অতীন্ত্রির। তোমার বিশ্বরূপ 

দেখিবার জন্য কোন মহাপুকুষের আবির্ভাব 

ব। তোমার রাম-কষ্ণরূপী অবতারের প্রতীক্ষা 

ক'রতে হয় না, তুমি সর্বত্র বর্তমান, সর্বজ্ঞ, 

সর্বশক্তি ৷ এই মুহুর্তে যদি তোমার করুণায় 

দিব্যচক্ষু পাই তবে বিশ্বত্রন্ধাগতকে তোমার 

দেহরূপে, তোমাকে বিশ্বের আত্মাব্ূপে 

দেখিতে পাই। চন্দ্রন্থ্য তোমার চক্ষু, 

পৃথিবী তোম।র পদতল, আকাশ তোমার বক্ষ, 
পর্বত তোমার পায়ের আঙ্গুল, সমুদ্র তোমার 

পায়ের নখ, নদী তোমার পায়ের ন্বেদকণা।, 

বৃুগ্ষলত। তোমার পায়ের লোম, পপ্তপক্ষী 

তোমার পায়ের রক্তমাংস, মান্থষ তোমার 

দেহের জীবাণু, অগ্নি তোমার দেহের ভাপ, 
বায়ু তোমার নিঃশ্বার, মৃত্তিকা তোমার অস্থি । 

নকল চক্ুতে তুমি দেখিতেছ, নকল কারণে 
তুমি শুনিতেছ, সকল হস্তে তুমি গ্রহণ 
করিতেছ, সকল রসনায় তুমি আস্বার্দন 

করিতেছ নকল বাকো তুমি অথ প্রকাশ 
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করিতেছ, সকল স্পর্শে তুমি আলিঙ্গন করি- 

তেছ, সকল অন্তরে তুমি সাক্ষীরূপে নিয়স্তারূপে 
বিদামান, সকল তুমি, সকল তুমি, সকলি ত 

তূমি। আমি বলিতে যদি কিছু থাকে তবে 

তাহ! তোমারই সত্তবাবোধ, তোমারই নিজের 

স্বক্প-অন্ুভূতি। আমার পাপপুণ্য তোমারই 

পাপপুণ্য । মানুষ নিজে যে পাপাচরণ করে, 

তোমার গায়ে তার মলিনতা লাগে, তোমার 

হর্দয়ে তাহা শতগুণে কালিমার দাগ রাখে, 

তোমার প্রাণে তাত সহম্্মর বেদন। দেয়। 

মানুষ পুণ্যান্ষ্ঠানে যে আনন্দ পায় তোমার 

চিত্তে তাহার সহন্্ গুণ আনন্দ উথলিয়া উঠে। 

এইরূপে তুমি সর্বসভূতাত্ম-ভূতাত্বা হইয়। 

বিশ্বের সকল পরিবর্তনের ঘাত-গ্রতিঘাত 

সহিতেছ, মানবসমাজের সকল স্ুখছুঃখ, 

মক্গল অমঙ্গল, বিরোধ-মিলন, জন্স-মৃত্যু-জরা- 
ব্যাধির ছুংখ, ও হাসি-প্রেম-উৎ্সব-রমণের 

আনন্দ তোমার চিত্তে তরঙ্গিত হইতেছে। 

অথচ তুমি সর্বাতাত, অতিপ্রাকৃতিক ও 
অলৌকিকরূপে নিলিপ্ত শাস্ত, শুদ্ধ, অপাপ- 

বিদ্ধ। সকল পরিবর্তনের উদ্ে, সকল ক্ষয়ের- 
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পশ্চাতে সকল মৃত্যুকে অতিক্রম করিযা, 

সকল জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গলের মূলে অপরিবর্তনীয় 

অক্ষয়, অমর, অজ্ঞেয়। নিগুণ, নিরাকার, 

নিরুপাধি, নিরবয়ব, অনাসক্ত, নিরাময়, অশ্রু- 

ত অবুৃষ্ট, অগম্য, রহস্যময়, ভূমা, মহান্। 

নেতিনেতি ব্ূপেই তুমি একমাত্র প্রকাশনীয়, 

“অন্তি” "তুমি আছ' এই বাণী একমাজ্ত 

(তামার প্রমাণ । দেশকালের অতীত হইয়া 

তুমি দেশকালকে ধারণ করিতেছে । মান্ঠষের 

মাম্সা তোমার জ্যোতির একটি কণ।, অথচ 

এই আম্মার জ্যোতিত্বেই মান্তষ তোমার 

(জ্যান্তি দেখিতে পাবে ॥৪২॥ ৮ 
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প্রাণারাম তুমি, তোমার প্রেম কি মধুর! 

যখন তোমার স্বর্গীয় প্রেমে ডুবিয়। থাকি, 
তখন কোণ ভয়ভাবন।, ছুংখযন্ত্রণ। থাকে 

না, তখন কি নিশ্মল আনন্দ উপভোগ করি! 

তোমার প্রেমের আলোকে যখন সংসারের 

দিকে তাকাই, তখন সংসার কি স্থুন্দর 

দেখায়! তোমার সহিত যুক্ত হইয়।৷ সংসারের 

সকল প্রিপ্ন বাক্তিকে আরে। প্রিয় মনে হয়-- 

বন্ধগণের প্রেম আরো মিষ্ট হয়। তুমি 

আত্মার আনন্দ ধাম_-অবিরত অজন্রধারে 

প্রতিনিয়ত তোমার প্রেমের ম্োত আত্মার 

নিভৃত অন্তঃপুরে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে 

আনন্দে পরিপূর্ণ করিতেছে । মানুষ ক্ষণিক 
অনিত্য স্থুথে মত্ত হইয়। যখন তোমাকে 

ছাড়িয়া যায়, তখন ক্ষণকালের জন্য নিকৃষ্ট 

আমোদকে প্রিয় মনে করে-_কিস্ত পরক্ষণেই 

তোমার পবিত্র জ্যোতির প্রকাশে তাহার 

লকল সখ মলিন হইস়া যায়-_মানবাত্ব। 
অন্ুতাপের বিষ-যস্ত্রণায় অস্থির হইয়। তোমার 

চরণে -ছুটিয়। আমে। এইরূপে কত পাপী 

তোমার শীতল চরণে মাথ। রাখিয়া তাপিত 
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প্রাণ জুড়াইয়াছে। এই রোগ, মৃত্যু, দ্ারিব্র্- 

পূর্ণ সংসারে মানুষ কত কষ্টই না পায়, কত 

প্রাণপ্রিয়জন অকালে আমাদের নিকট 

হইতে বিদায় লইয়া আমাদের প্রাণে দারুণ 

শেল বিদ্ধ করে, আমর! কত অভাবনীয় 
বিপদজালে জড়িত হইয়া এক-এক সময় 

পৃথিবী অন্ধকার দেখি; কিন্তু শোক-ভয়হারী 

তুমি, তোমার ভক্ত সন্তানগণ ত তোমার 

নামের জয় গাহিয়।, তোমার মঙ্গলবিধানে 

নির্ভর করিয়া, সকল উদ্বেগ সকল অশাস্তি 

হইতে মুক্ত থাকেনই, কিন্ত কি আশ্চগ্য 

তোমার ককণ। ! যাহার! তোমার কখ। ভাবে 

না, তোমার নাম মুখেও লয় না, তাদের 

প্রাণেও তুমি সান্বন৷ দাও, তাহারাও ছুদিন 

পরে সকল জাল। তুলিয়া ঘা, আবার হাসি- 

মুখে সংসারের কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ 

করে। তুমি আনন্দময় বলিয়াই ত তোমার 

নাম এত মিষ্ট তোমার নাম ম্মরণ করিবাঁ- 

মাঅই ত সকল ছুঃখ সকল মানসিক সংগ্রাম 

নিমেষে অনৃষ্ট হইয়। যায় ॥৪৩। 
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গ্রভো, সংসারের নকল অনিত্যতার 

মধ্য তুমি একমাত্র নিত্যবস্ত; নকল পরিবর্তন 

নকল বিনাশের মধ্যে তৃমিই কেবল অপরি- 

বর্তনীয় অবিনাশী দেবত।। কত লোকের 

সহিত বন্ধুত্ব হয়, দুদিন পরে তাহার! 

একাকা ফেলিয়! চলিয়! মায়, কত আশা করত 

কল্পন! দুদিন পরেই ছায়ার মতন মিলাইয়! 

যায়। কত সুখ, কত দুঃখ, কত সুখ্যাতি, 

কত জপমান, কত শোক কত বিপদ জীবনের 

উপর দিয়! চলিয়! যায়, এখানে শান্তির আশা 

কোথায়? কত আত্মীয় আঙ্জ আসে কাল 

চলিয়। যায়, ছুরদিনের আমোদ প্রমোদ, দু- 

দিনের উৎসব, ছুর্দিনের প্রেমোচ্ছাস, তার 

পরেই বিরহবিচ্ছে্ঘ, কূলে যাওয়া_খালি হা 

হুতাশ,শুন্যঘর পড়িয়াখাকে-_-এই চঞ্চল ঘটনা- 

শ্লোতের মধ্যে স্থিরভূমি কোথায় ? যাদের 

চাহিয়। তোমাকে ছাড়ি তার! ত জিজ্ঞাসাও 

করে না, সংসার-বৃক্ষের ষে ভালে বাস! 

বাধিতে যাই সেই ডালই ত ভাঙ্গিয়া পড়ে__ 

এই মৃত্যু-মায়াময় সংসারের কোথা ও ত কৃল- 

কিনারা পাই না। হে নিত্য, হে সত্য, হে 



১২ 

সারাৎসার, হে অমৃত, এজনাই ত আমর! 

তোমাকে আশ্রয় করি, তোমার সত্তার মধ্যে 

যে আমাদের সকল হারান ধন পাই, 
তোমার অমৃত ক্রোড়ে যে আমর সকল 

ভুলে যাওয় প্রিয়জনের সহিত মিলিত হই-_ 
তুমি যে আমাদের স্থিরৃমি, তুমি যে 

আমাদের প্রুবজ্যোতি, তোমার দিকে লক্ষ্য 

রাখিয়া সকল বিপদে আমরা জীধনত্তরী 

নিরাপদে চালাইতে পারি; কোন ঝড়- 

তুফান আমাদের ডুবাইতে পারে না। 
তোমার উপরে দাড়াইয়। আমরা সকল 

ভদ্নভাবনা, বিরহবিচ্ছেদ,। শোকদুঃখ জয় 

করিতে পারি। তুমি আমাদের শাস্তিদাতা, 

ভয়ন্ত্রাতা, উদ্ধারকর্তী | সংসারের পাপে তাপে 

জঙ্জরিত হইয়। তোমার চরণে আসিয় হৃদয় 
শীতল করি। বিষয়বিষের জালায় ছট্্ফট্ 

করিয়া তোমার নাম-ন্ত্রধাপানে তৃপ্ক হই। 

তুমি দেশকালের অতীত থাকিয়। আমান্ধের 
দূরকে নিকট কবিতেছ, অতীত ও ভবিষ্যংকে 
বর্তমানের জীবস্ত বক্ষে একজ্র করিতেছ। 

তুমি অনন্ত বলিয়াই আমাদের নকল আশ 
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মকল আকাজ্ষা তোমাতে গিয়! পরিসমাঞ্চথি 

লাভ করিতেছে । এখানে যাহ। অপূর্ণ, অতৃপ্ত 

অনম্পন্ন রহিয়! গেল, তাহাকে পূর্ণত| দিবার 

জন্য তুমি আমাদিগকে অন্ত জীবনের অধি- 
কারী করিয়াছ। প্রভো, তোমার নিত্য 

সত্তা হইতে যেন আমরা দুরে না যাই। 
তোমার যঙ্গলরূপ ভুলিয়! যেশ ছুংখসাগরে ন। 

ভাসি ॥ ৪৪ ॥ 
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অগম্য অপার তুমি, তোমার 

কি বুঝিব? তুমি একটু ক্ষীণ আলোকের 
মত জ্ঞান দিয়াছ, তাই একটু তোমাকে 

জানি-অথচ তোমার যে অনস্ত স্বরূপ 

জানিনা তাহার জন্য আমরা ব্যাকুল 

হইয়। কত যুগ ধরিয়া তোমাকে খুজিতেছি। 

তোমাকে আমাদের জীবনের প্রতি- 

ঘটনায় প্রতিমুছর্তে পাইতেছি-_তুমি না 
হইলে আমাদের কিছুই থাকে না, আমাদের 
প্রাণমন সকলি তুমি, সকল আনন্দ সকল 
মঙ্গল তোমার দান, তুমি নিঃশেষে আপনাকে 

আমাদের নিকট ধর দিতেছ ; অথচ তোমাকে 

চাই, অথচ তোমাকে পাই নাই বলিয়াই 

আমাদের যত অভাব যত মলিনতা, যত 

দৈনা যত অতৃপ্তি! একি রহস্য তোমার ? 

হে ভূমা, হে বাক্যমনের অতীত পুরুষ, 

তোমাকে জানি অথচ জানি না, তোমাকে 

পাই অথচ পাই না। তুমি প্রতিঞ্জনের চোখে 
চোখে রহিয়াছষ অথচ চোখে তোমাকে 

দেখি না, হৃদয়ে হৃদয়ে রহিয়াছ অথচ হৃদয়ে 

তোমাকে পাই ন। আমর! কবে তোমাকে 
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এমন ভাবে জানিব, যে জানার পরে আর 

আমাঙ্গের অপূর্ণত1 থাকিবে না? আমরা 

কবে তোমাকে এমন ভাবে পাইব, যে আর 

আমাদের কোন কিছুর অভাব থাকিবে 

না? ষে ভাবে তোমার ভক্ত মহাজনগণ, 

জগতের ধর্মপ্রচারকগণ তোমাকে পাইয়া- 

ছিলেন, যে ভাবে বুদ্ধ, যিশু, নিমাই, 
নানক, ভোম়াকে ধরিয়াছিলেন- আমরা 

তোমাকে দে ভাবে পাইতে চাই, সেরূপে 

ধরিতে চাই। তুমি আমাদের শক্তিদাও, 

প্রেরণা দাও-তুমি আমাদের আত্মাতে 

অবতীর্ণ হও-নৃতন সত্য লইয়া, নূতন প্রেম 
লইয়া, নূতন আনন্দ লইয়। তুমি প্রাণে এস। 
আমর তোমারই আদেশ শিরে ধরিয়। 

তোমারই আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইয়া! তোমার 

পুত্রকন্তাগণের সেবা করিতে চাই। তুমি 
আমাদের নকল দৈন্য সকল অশুচি .তামার 

কপার স্রোতে ভাসাইয়া নেও । তোমার 
পরিপূর্ণ তার মধ্যে ভুবিয়৷ আমরা স্বর্গীয় অঙ্গ 
প্রাণনার অধিকারী হইব। তুমি আমাদিগকে 
অনস্তের উপাসনা শিখাইয়াছ, অনস্তের ধারণা 
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করিবার জন্ত ডাকিয়াছ, আর আমর। সাস্তে 

তপ্ত হইতে পারি না আমাদিগকে অসীম 

জ্ঞান, অফুরন্ত প্রেম অনাবিল আকাজঙ্ঞ। 

দিয়া তোমার অনস্ত ভাবের সহিত এক 

করিতে হইবে । আমাদের এই এস্বধ্যের অধি 

কারী হইবার জন্য যত ছুঃখ, ধত আঘাত, যত 

ত্যাগ, যত বৈরাগ্য সহিতে হয় তাহ অম্লান 
মুখে সহিতে প্রস্তুত আছি। তুমি এই দণ্ড 
বিধান কর--আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত 

হউক---আমরা উপযুক্ত মূল্য দিয়া অনন্ত 

জীবনের অক্ষয় আনন্দ কিনিয়। লইব || ৪৫ ॥ 
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হে অনন্ত আমরা তোমার সহিত মিলিত 

হইব এক্ন্তই ত আমাদের উর্ধমুখীন দৃষ্টি, 
এক্জন্তই ভত আমাদের উর্ধপ্রমারিত হস্ত, 

এজন্ঠই ত আমাদের উচ্চ আকাজ্ষ! ও মহৎ 

কল্পনা । আমর পাস্ত হইয়াও অনন্ত 

তোমার সহিত যুক্ত, ক্ষুদ্র হইয়াও মহান্ 

তোমার ভাবে অন্থপ্রাণিত; আমর! যাহ 

জানি, যাহ। বুঝি, যাহা। ধরি, যাহা পাই, তাহ। 

সসীম, তাহ! ক্ষুত্্র, কিন্তু যাহ! জানিতে চাই, 

যাহ! বুঝিতে চাই, যাহা ধরিতে চাই, যাহ! 

পাইতে চাই, তাহ। ত অসীম, তাহ। ত 

মহান্। আমাদের প্রেম সংকীর্ণ গণ্তীর 

মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে? কিন্তু আমাদের 

হৃদয় ত আদর্শ জগতের, উদার নীলাম্বরের 

তলে সমুদয় জীবে প্রসারিত হইতেছে। 

সেখানে ত আমরা বিশ্বপ্রেমিক, সমুদয় 

মানবজাতিতে, সর্ববভূতে, সর্বজীবে তোমার 

অধিষ্ঠান দেখিয়া, তোমার গ্রীতিতে বিশ্ব- 
ভুবনকে আলিঙ্গন করিতে ব্যাকুল । আমাদের 

জীবন কলুধিত, আমার্দের বাক্য চিন্তা ও 

কাধ্য নিতান্তই সীমাবদ্ধ, পন্থুর মত বিকল, 
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কিন্ত আমাদের আকাক্ষা ত তোমার দিকে) 

আমাদের ইচ্ছা ত প্রীর্থন। ও উপাসনার মুস্ডে 

তোমারই মঙ্গলজ্যোতিতে আলোকিত হয়। 

আমর সাস্ত অথচ অনন্ত, ক্ষুদ্র অথচ মহান্, 

অজ্জ অথচ ভবিষ্যতে অনন্ত জানের অধি- 

কারী আমরা অপ্রেমিক অথচ বিশ্বজনীন 

মৈত্রীর বীজ হৃদয়ে ধারণ করি, আমর পাপী 

অথচ পবিভ্রতাপিপাস্থ, দুর্বল অথচ সকল 

গ্রকার শুভানুষ্ঠানের আন্তরিক সহায় ও 

মহ মন্্ী। কি রহস্যময় এই মানবজীবন ! 
আমরা সকল ন্ুখছঃখে চঞ্চল হইতেছি, 

অথচ আত্মার নিভৃত স্থলে অবিরাম শাস্তির 

ধার। প্রবাহিত; নিজের ক্রটিদোষ, অভাব 

ও অপূর্ণ তার জন্য কাদি, অথচ নিশ্মল সুন্দর, 

অজর-অক্ষয় তোমার সহিত পরিপূর্ণ আনন্দ 

উপভোগ করি। তুমি অনস্ত বলিয়াই ত 
আমরা ঘত তোমাকে জানি, তত জানি 

না, ধফত তোমাকে পাই, ততই আরো 

যাচি, এজন্ই ত আমাদের প্রাণের তৃষ্ণ। 

মিটে না, আত্মার ক্রন্দন থামে ন।। আমা 

দের ক্রন্দন ত কেবল পাপের বিরুদ্ধে 
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সংগ্রামের জন্য নয়, আমাদের ক্রন্দন ত 

কেবল ভূলভ্রান্তির অপমান-বহনের, জন্য 

নয়, আমাদের ক্রন্দন ত কেবল অপ্রেম ও 

বিদ্বেষের তাড়নার জন্য নয়, ইহার মূল যে 
তোমার সিংহাদনের সন্তিত জড়িত; তুমি 
অনস্ত পুণ্য, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের 

জন্য আমাদের প্রলুব্ধ করিতেছে, তোমার 

দেবত্, তোমার এশ্বধ্যই আমাদের কামনার 

বন্ত, ইহ! লাভ না করিলে আমাদের স্থায়ী 

শাস্তি, নিত্য সুখ নাই ॥৪৬|॥ 



১৩৭ 

স্ন্দর দেবতা, তোমার সৌন্দধা দেখিবার 

জন্য কি পর্বতের নিগে বা সমুদ্রের পারে 

দাড়াইতে হইবে? তুমিকি কেবল বসন্তের 
নৃতন পল্লবে, স্থবাসিত পুম্পে ও শ্যামল শশ্য- 

ক্ষেত্রে £ই তোমার সৌন্দধ্কে আবদ্ধ 

রাখিয়াছ? তোমার স্থমধুর রাগিনী শুনিবার 

জন্ত কি তরুলতার আড়ালে বা উদ্যানের 

নিকুঞ্জে বলিয়। বিহঙ্গের কলর্বনির অপেক্ষা 

করিতে হয়? তোমার অমৃত পন করিবার 

জন্য কি কেবল পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণ সম্ভোগ 

করিতে হয়? কেবলকি প্ররুতিতেই তুমি 
জীবন্ত হইয়া তোমার সকল সম্পদ প্রকাশ 

করিতেছ? ত। ত নয়, তোমার দেখা পাইব।র 

জন্য যদি প্রাকৃতিক জগতের উপরই নির্ভর 

করিতে হইত, তাহলে ত আমর। সহরবাসী, 

সামাজিক জীবসকল ৭ দ্বস্বাস হইয়া পিপাসাধ 

ম্ৃতপ্রাণ হইতাম। তুমি অনন্ত প্রেমময়, 
পিতা, তাই সকল সন্তানের জন্যই সকল 

স্থানে সকল অবস্থায়ই আপনাকে প্রকাশ 

করিতেছ। ভক্তের ভগবান্্ঃ ভক্তিভরে ষে 

তোমাকে ডাকে, তোমাকে দেখিবার জন্য 



১৩৮ 

যে ব্যাকুল হয়, তাহার প্রাণেই তুমি অবতীর্ণ 
হ৪। বাহিরে বিশ্বব্রক্মাণ্ডে না ঘুরিয়া কেবল 

অন্তরেই সত্যশিবন্থন্দররূপ ধ্যান করিতে 

পার। ষায়। তোমার প্রতি যার ভক্তি নাই, 

বিশ্বাম নাই, মে ত পাহাড়েপর্বতে নদী- 

সমুদ্রে, গ্রহনক্ষত্বে, আকাশে আলোকে কেবল 

জড়শক্তিই দ্রেখে--চৈতন্তময় এঁশী সৌন্দধয 
ত তাহার কাছে প্রকাশিত হয় ন।। তুমি 

ত যুগে যুগে মহাপুরুষদের মুখে এই তা 

প্রচার করিলে, ধে অনেক শাস্্ পাঠ করিয়া, 

অনেক যাগযজ্ঞ করিয়া, বা অনেক মেধার 

মাহায্যেও তোমাকে পাওয়। যায় না, তোমার 

করুণ।য় তুমি ধাহাকে বরণ কর কেবল তিনিই 
তোমাকে দেখিতে পান। তুমি রুপ! করিয়। 

আমাদের মধ্যে এমন মহাজ্মাদের পাঠাইয়াছ 

ধাহার। তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তোমার 

অতীন্ত্রিয়দপে মুগ্ধ হইয়া সংসারের সকল 

আনক্তি হইতে মুক্ত হইয়াদ্ধেন__যেমন 
প্রকৃতিতে তেমনি মানবসমাজেও তোমার 

সৌন্দধ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ॥9 ৭ 



১৩৪ 

তুমি যে কেবল বাস্তবজগতেই সত্য 
হইয়া আছ তাহা নয়, যাহা! আদর্শ, যাহা 

অতীন্দ্রিয় তাহার মধ্যেও তুমিই সত্য । তুমি 
আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে নূতন সত্য 

প্রেরণ 'করিতেছ, যাহাতে আমরা এই ক্ষুত্্ 

সপীম বর্তমানকে ছাড়াইয়া এক মহান্ অসীম 
ভবিষ্যৎ রাজ্যে উঠিতে পারি। এজন্যই ত 
আমাদের নিজ অবস্থায় অতৃপ্তি-_-এজন্যই ত 

যত জানি ততই অজ্ঞত] বাড়ে, যত ভালবাসি 

তত প্রেমের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, এজন্যই ত 

আমাদের ছুঃখ, নিরাশা, ক্রন্দন । আমাদের 

ভিতর থেকে তুমি সর্বদা বলিতেছ “ওরে উঠ, 
জাগ, বরণীয় গুরু কাছে জ্ঞান লাভ কর”-_ 

তুমি আমাদের প্রতি অবস্থায় ও ঘটনায় 

বুঝাইস্। দিতেছ যে আব একট! জগৎ আছে 

যেখানে আমার্দের যাইতে হইবে, আর একট৷ 

স্থখ আছে যাহা আমাদের পাইতে হইবে। 

সেই জগৎ আমাদেরই আত্মাতে, সেই 

স্থথখ আমাদেরই সাধনের আয়ত্ব। 

যেমন প্রত্যেক মান্ুঘের মনের ভিতর একটা 

ন্বর্গরাজ্যের ছবি দিয়াছ--তার নিজের 



১৪০ 

জীবনের আদর্শটি প্রকাশিত করিতেছ, এবং 

বিবেকের ভিতর দিয়! এট! উচিত, ওট1 অন্ত- 

চিত, এট ন্যায়, ওট। অন্যায়, এটা ধন্ম, ওট। 

অধর্শ, ইত্যাদি বলিয়! পুণ্যের দ্রিকে, কল্যাণের 

দিকে প্রেরণ। দিতেছ ও পাপ অমর্জল হইতে 

নিরন্ত করিতেছ, তেমণি মানবসমাজের 

একট আদর্শছবি তুমি যুগে যুগে মহাপুরুষদের 

সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়। ধর, ভার! সেই স্বর্গ- 

রাজ্যের দিকে সকল নরনারীকে প্রলুব্ধ 

করেন, এইরূপে কত বশ্মমগুলী গঠিত হয়__ 

যেখানে কত ভগ্ন হৃদয়, তাপিত প্রাণ জড়ায়, 

যেখানে নিরাশায় অিয়মান হইয়া! মান্ধষ আশা 

পায়_যেখানে সংসারের সংগ্রাম ৭ অশাজি। 

ভুলিয়। মানুষ শাস্তি পায়_-যেখানে মৃত্যু ও 

বিচ্ছেদের যন্ত্রণা, রোগ ও দারিদ্র্যের কঠোরতা 

তোমার অমুতপানে উপশম হয়। এই স্বর্গ- 

রাজ্যকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই 
এত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, এত ভিন্ন ভিন্ন শাসন- 

তন্ত্র, ব্যবস্থা ও রাজনীতি--সকলেরই এক 

উদ্দেশ্ট-মানব সমাজের নকল অমঙ্গল 

দূষিত ভাব, দূর করিয়। মঙ্গল ভাবও পবিত্রতার 
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হীওয়। মুক্ত রাখা, তোমার মানবসন্তানগণের 
শাস্তি ও আনন্দ বিধান করিয়া, পরম্পর 

বিধল প্রেমের বিকাশ করিয়া সকলে ভাই 
ভাই হওয়া। কি মহান আদর্শ আমাদের 

সম্মুখে, তুমি আমাদের পিতা, আমর। নকলে 

তোমারই সন্তান। তোমারই প্রেমপরিবার 

গঠন করিব, তোমার ঘরেই বান করিব, 

তোমার জয়গান করিব, কোন বিরোধ ব! 

দলাদলি থাকিবে না_জাতিতে জাতিতে 

সংগ্রাম দূর হইয়! যাইবে, ধম্ম এক, মানব- 

জাতি এক; কারণ তাহানের প্রতিষ্ঠাত| তুমি 
মহান পরমেশ্বর এক। আমাদের সকলকে 
এই দত্যে অন্কুপ্রাণিত কর। যেখানে যত 
বর্মমগ্ুলী আছেন সকলকে তুমি এই নৃতন 

ধন্মবিধানের প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত কর। আমরা 
ব্যক্তিগত স্থখন্বার্থ তোমার চরণে উৎসর্গ 

করিয়া তোমার এই বিশ্বজনীন প্রেমের 

রাজ্যের প্রজা হইব-_-তোমার সম্তানগর্ণের 

সেব। করিয়। আমাদের জীবন ধন্য করিব, 

তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর ॥৪৮| 



১৪২ 

তুমি সত্য, তুমি জ্ঞানময় গুরু, তুমি জগতের 
অদি কারণ, সর্বশক্তিমান, সব্দিব্যাপী ' সর্বব- 

দর্শী পরমেশ্বর, এই চিস্তাতে আমাদের প্রাণে 
তেমন সাড়া পাই ন।, কিন্ত তুমি অতুল 
আনন্দ শাস্তি অমৃতের প্রন্ববণ, তুমি পরম- 

সুন্দর, তুমি মঙ্গলময়, করুণাময়, আমাদের 

প্রেমময় পিত।, একথ। যখন ভাবি তখন বুক 

কত উচু হইয়! উঠে, তখন মনে কত বল পাই, 
তখন তোমার চরণ আলিঙ্গন করিয়। শাস্তি 

পাই, আশা পাই, উৎসাহ পাই। তুমি আমা- 
দের পিত।--কি আশার কথা, কি সৌভাগোর 
কথা; তবে আর আমাদের ভয় কি? তবে 

আর আমাদের চিন্ত। কি? তুমিই আমাদের 
নকল উদ্বেগ অশান্তি দূর করিবে । আমা- 
দের পাপের যন্ত্রণা হইতে তুমিই উদ্ধার 
করিবে। আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয় 
তুমিই ত তাহার বিধান করিবে । তুমি যেমন 

আমাদের ভালবাস, এমন আর ভাল বাদিতে 

পারে কে? তুমি অন্ধকারে আলে। দেখাও, 
বিপদে অভয়বাণী শুনাও। আমর। আর 
কাহার পানে চাহিব, আমর। আর কাহার 



১৪৩ 

াশ্রয় লইব? সকল আবস্থায় সকল দেশে 

মকল কালে তুমিই আমাদের প্রেমময় পিত।, 

তুমি শাস্তি দিবে, আনন্দ দিবে, তোমার 

স্মেহের অমৃতে আমাদিগকে শীতল করিবে। 

আমর! সকল ভাই ভগিনী মিলিয়৷ আঁশ! ভক্তি 

বিশ্বাম বিনয়ের সহিত তোমারই চরণে কর- 

যোড়ে বার বার প্রণিপাত করি। পিতা, 

পিত। পিতা, তুমি আমাদিগকে ভূলিও না, 
আমরাও যেন তোমাকে না ভূলি ॥ ৪৯ ॥ 



১6৪ 

শীস্ত দেবতা, কোন শোক, কোন বিকার, 

/কান ক্ষয়। কোন বিনাশ তোমাকে" স্পর্শ 

করিতে পারে ন।। সংসারের পাপ তাপ 

ছুঃখ যন্ত্রণা রোগ মৃত হইতে উদ্ধে অনির্ববাণ 

অচঞ্চল গ্রুবতার! হইয়া তুমি বর্তমান ।-- 
আপনার আনন্দে বিভোর হইয়। জগৎ রচন৷ 

করিতেছ, আপনার আনন্দে আপনি স্থষ্টি 

রক্ষা করিতেছ । অমৃত পুরুষ তুমি, মৃত্যুর 

পরপারে জ্ষ্যোতিশ্ময় লোকে, ইন্দ্রিয়ের অতীত 

আধ্যাত্সলেকে তোমার মন্দির। তোমার 

ভক্ত সম্তানগণও দেবতাগণ সেখানে অনস্তকাল 

তোমার স্ততি বন্দনা করেন। ভোমাকে 

দেখিতে হইলে আমাদের সংসারে মরিয়া 

তোমার নিত্যধামে নৃতন জীবন লাভ করিতে 

হয়, সকল কাঁমন। ও বাসন। সংযত করিয় 

ইন্ছ্রিয়ের চাঞ্চল্যকে দমনে রাখিয়া তোমার 

সেব।-মূলক ধন্ম অর্জন করিতে হয়। তুমি 

আমাদের আত্মার নিভৃত অস্তঃপুরে থাকিয়। 

আমার্দিগকে শুভবুদ্ধি দিতেছ, সাধু সংকল্পে 
উৎসাহ ও কল্যাণের পথে প্রেরণ। দিতেছ। 

মঙ্গল বিধানে প্রকৃতির ও সমাজের সকল 
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ঘটন। নিয়মিত করিয়। মানবাত্মার জান, প্রেম 

ও ইচ্ছার বিকাশসাধনের অনুকূল অবস্থার 
দিকে লইয়। যাইতেছে । যেমন আদিতে 

তুমি ছিলে, অস্তিমেও তেমনি তুমিই থাকিবে। 
লীলারসে মত্ত হইয়া এই বিশ্বব্যাপারে পুর্ণ 
হইতে পূর্ণতর আদর্শ অভিব্যক্ত করিতেছ, 
তুমিই ধন্য ॥৫০॥ 
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অস্তরযামী, তুমি অন্তরে থাকিয়া সকলি 

দেখিতেছ। জীবনের কোন্ পত্রে কোন্ 
কাল দাগ আছে, কোন পত্রে কোন উজ্জ্বল 

রেখা! আছে তাহা তুমি জানিতেছ। কত 

কষ্ট কত যন্ত্রণা, কত নিরাশ! কত উদ্দেগ, 

কত বিরহ, কত শোক, কত পাপ, কত ব্যাধি 

অন্তরকে দগ্ধ করিয়াছে, তুমি তাহার হিসাব 
রাখিতেছ। আমাদের প্রত্যেক অপরাধের 

জন্ত তুমি স্তায়ের তুলাদণ্ডে মাঁপিয়৷ যথাযোগ্য 
শান্তি বিধান করিতেছ। অথচ প্রেমের, 

আনন্দের, পুণ্যের, হাওয়াতে আমাদের 

জীবনকে পৌত করিয়া উন্নতির দিকে লইয়। 

যাইতেছ। তুমি আমাদের পরিস্রাণের জন্য 
কেব্ল যে অন্্রে বিবেকব।ণী ও স্বগরাজোর 

আদশ প্রকাশ করিতেছ তাহ! নয়, এই মাটির 

পৃথিবীতে আমাদের শৈশবের খেলাধূলার 

মধ্যে, বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মধ্যে, পরি- 

বারের গুরুজনের মধ্যে, যৌবনের বন্ধুত্ব ও 

ভালবাসার মধ্যে তুমি আপনাকে প্রকাশ 
করিতেছ। তুমি প্রতিদিন প্রকৃতিতে ও 

মানবসমাজে অবতীর্ণ হইতেছ। তোমার 
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করুণার পরিচয় একমুখে কত বর্ণন৷ 

করিব 1৫১ 
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ভগবান, জীবনের রঙ্গমঞ্চে কত লীলারই 
অভিনয় করাইলে! কত পর্বতের গ্বাস্তীর্যের 

মধ্যে, সমুদ্বের তরঙ্গের মধ্যে, তোমার মহান্ 

বিরাট সত্তার ধ্যান করাইলে! কত স্সেহ, 
প্রীতি, বন্ধুত্ব, দয়ার অমৃতরসে হৃদয়কে 

অভিষিক্ত. করাইলে। কত উৎসব কত 

অনুষ্ঠানের পুণ্যআনন্দে সংসারকে স্বর্গ 
বলিয়া অনুভব করাইলে! কত ভাবের 

উচ্ছাঁসে ন্নাত হইয়া ভাবিয়াছিলাম এরূপ 
অবস্থ! বুঝি চিরকালই থাকিবে, কত প্রিয়" 
জনের আলিঙ্গনে স্বর্গস্থখ লাভ করিয়া 

ভাবিয়াছিলাম, এই মিলন বুঝি চিরস্থায়ী 

হইবে; কতবার আকাশের গ্রহনক্ষত্ে, 

পূর্ণিমার জ্যোতক্সায়, স্ধ্যের কিরণে, পশ্চিম 

গগনের সান্ধ্য রক্তিম ছটায়, বসস্তের 

পত্রে পুষ্পে, নরনারীর প্রেম লীলায়, বালক" 
বালিকার সরল হাস্তে, তোমার অযাচিত 

আশীর্বাদ সম্ভেগ করিয়া ভাবিয়াছিলাম, 

আনন্দেই সর্ধভূতের উৎপত্তি, আনন্দেই 
স্থিতি, আনন্দেই লয়, আনন্দই হৃষ্টির মূল 
কেন্দ্র । আমার জীবনও বুঝি অনস্তকাল এই 
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আনন্দের রাগিনীতে সুর মিলাইয়া ভোমার 
অমৃতধামের দিকে চলিবে । আজ কেন মনে 
হইতেছে জীবনের প্রভাত মধ্যাহু উত্তীর্ণ 

হইয়। গিয়াছে, অপরাহ্ধের নীরবতা যেন 

সকল কশ্মেক্দিয়কে ক্লান্ত ও বিষণ ক্রিয়া 

দিতেছে! কি যেন এক সন্ধার কাল- 

ছায়া আগন্তক মৃত্যুদেবতার শুভাগমন 

ঘোষণ) করিয়া মনকে উদ্দাস গম্ভীর করিয়া 

দিতেছে ॥৫২॥ 



১৫৭ 

আমর। স্বীকার করি মার ন। করি, তুমি 
আমাদের প্রেমময় পিত। হইয়া 'আমাদের 

পালন করিতেছ। “তুমি আছ” একথা বিশ্বাস 

করি আর না করি আমাদের জীবন তোমার 

করুণার জলন্ত সাক্ষী হইয়া আমাদের 

'অবিশ্বাসকে লজ্জ। দিতেছে । জীবনের 

অধিকাংশ সময়ই মামর। নান।কম্মে কোল।- 

হলে বান্ত থ।কিঘ। ভোঘাকে ভুলিয। থাকি, 

কিন্তু তুমি ত আমাদের জন্য অবিশ্রাম সকল 
আবশ্তকীয় উপাদ্।ন বিধান করিতেছ। 

আমাদের শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু প্রত্যেক 

নিঃশ্বাপবাহু তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ 

দিতেছে। তুমি প্রাণরূপী দেবতা! তাই বিশ্ব- 
ময় প্রাণের তরঙ্গ উঠিতেছে, লয় পাইতেছে। 
তুমি একবিন্দু জলে অসংখ্য কাঁটাণু ধারণ 

করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের আহার যোগাই- 
তেছ, তাহাদের শরীরের কোথায় কোন্ 

যন্ত্রট আছে তাহা জানিতেছ। স্থষ্টির আদি 

হইতে তুমি আপনার জ্ঞানে এই ব্রহ্মাগুকে 
গড়িয়া তুলিতেছ, জলস্থলবাযুময় পৃথিবীকে 
তুমি জীবঙ্গন্তর বাসের উপযোগী করিয়াছ, 
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কত সাগর, কত পর্বত, কড উপত্যকা 

অধেত্যকাঁ, অরণ্য মরুভূমি হুদ নদীতে পৃথি- 

বীর বক্ষকে সুশোভিত করিয়াছ-_মাঞছ্ষের 

নপ্গবপ্ধ আবাস তুমিই যোগাইতেছে। 

প্রকৃতিতে ভোমার মঙ্গলনিয়ম স্থাপন 

করিয়া, প্রকৃতি শশ্তপূর্ণ। হইয়। ফলফুলে 

সম্পদশালী হঈযা মানষের সকল অভাব 

পূরণ করিতেছে । কত মানুষ আসে যায়, 

কিন্তু তোমার অক্ষয়ভাগ্ডার সকল জীবজন্তর 

প্রয়োজনীয় যোগাইয়া 9 শেষ হয় ন|।তুমি 
এমন প্রেমময়। এমন স্ন্দর,এমন আনন্দময়__ 

আমাদের নিকটেই রহিয়াছ, আমাদের ভয় 

কি? তুমি সঙ্গে আছ, আমাদের কোন মৃত্যু 

বিপদ বিচলিত করিতে পারিবে না, কারণ 

তুমি অস্তরে আছ। আমরা যেখানে যত 

কিছু ভালবাসা আনন্দ পাইয়াছি, তাহার মধ্যে 

তুমি আছ, সকল জয়, 'আশ।, বল, উতসাহ- 

সাহম তোমার নিকট হইতেই আপিয়াছে। 

তুমি অমৃতের উত্ন। তোমীর হাতের মহাদান- 

রূপে আমর। এই জীবনকে গ্রহণ করিব । 

থাহার কেহ নাই, যে নিতান্ত অসহায় নিরাশ্রয় 
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সকলে যাহাকে অবজ্ঞ। অনাদর উপেক্ষ। 

অবহেলা করে ভার জন্ত তুমি জাছ। 
আমর! যখন নিজের দিকে চাই তখন ক্ষুদ্রত। 

ঢাকিবার স্থান পাই না। কিন্তু তোমার 
প্রেমে আমর! মহীয়ান্ ॥৫৩| 



১৫৩ 

আমর প্রতি মুহুর্তে তোমার উপর নির্ভর 

করিতেছি । পাখী যেমন হাওয়ার জোরেই 
আকাশে উড়ে, অথচ হাওয়। কি বস্ত জানে 

ন।, মাছ যেমন জলে থাকে, অথচ জলের 

প্রৃতি জানে না, আমরাও তেমনি তোমার 

মধ্যেই আছি, তোমার মধ্যেই জনম্মি, তোমার 
মধ্যেই বাচি, তোমার মধ্যেই বুদ্ধি পাই, 
তোমার মধ্যেই লয় পাই, অথচ তুমি কেমন 
জানি না। তুমি প্রাণরূপে আমাদের বায়ু 
চালনা, রক্ত চালনা, ক্ষুধা নিবু্তি ও পরিপাক 

করিয়া দেহ মনের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিধান কর, 
তৃমি চৈতন্তরূপে মনের সকল 'ক্তি চালনা 
কর, স্মৃতি বুদ্ধি কল্পন। চিস্ত। ধ্যান তোমারই 
দয়ায় সম্ভব হইতেছে, আবার নিশার 

অন্ধকারে নিদ্রার আবরণ টানিয়া তুমি 
আমাদের চেতনাকে তোমার মধ্যে সংবৃত 

কর। তুমিই আমাদের সম্বল, তুমি আছ; 
তাই আমরা আছি। তুমি বিবেকের মধ্যে 
তোমার আদেশবাণী প্রকাশিত করিয়া 

তোমার জলস্ত জাগ্রত চক্ষুর, তোমার 

চিরবর্তমানতার অব্যর্থ প্রমাণ দিতেছ ॥৫৪| 
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তুমি কাঙ্কালের ধন, তুমি ত ভোগের 

সামগ্রী নও, বিলাপীর উপকরণ 'নও | 

তোমাকে দেখিতে হইলে সমাজের নিয়স্তরে, 

অর্থহীন অন্রহীন ভাইবোনদের কাছে যাইতে 

হয়। রোগী যেখানে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, 

পুত্রহীনা জননী যেখানে খোকে বিলাপ 

করিতেছে; সেধানে তুমি সান্বনারূপে করুণা- 
রূপে অমৃত বর্ষণ করিতেছ। যার কেহ নাই 

তার তুমি আছ, যার ঘর নাই, তারও আশ্রয় 
তুমি, যার অন্নবস্ত্র নাই তার জন্য তোমার 

হৃদয় ব্যথিত। এই বিশ্বজগতের জননী তৃমি, 
সকলসহ!, মকলবহ॥, বিশ্বের যত দুঃখ যত 

দৈন্ত, যত আর্তনাদ, ষত ক্রন্দন, যত অনুতাপ 

যত উদ্বেগ, যত দীর্ঘ নিঃশ্বাস, যত অশাস্তি 

তোমার জীবনকে আঘাত করিতেছে-__ইহাই 
ত তোমার মাতৃন্সেহের গৌরব । ত্রহ্মাণ্ডের 

অধীশ্বর হইয়া যদি কেবল হাসি, গান, আনন্দ, 

প্রশ্ব্য, ও স্বচ্ছলতার মধ্যেই তোমার 
সিংহাসন থাঁকিত, তবে ত লক্ষ লক্ষ ছুর্ভাগ্য 

সন্তান তোম। হইতে দূদে থাকিত 1৫৫1 
বটি. এপ্হাস্জযা 



৮৫৫ 

ত্বদি একমাত্র সতা-জড়জগতের অণু 

পরমাণুতে, প্রাণী জগতের জন্সমৃত্যুর মধ্যে 

তুমি সত্য । চৈতন্তস্বরূপ, তোমার জ্যোতিতে 

স্য্য আলে। দেয়; আমাদের মনের অন্ধকার 

দূর হয়। অনন্ত তোমার শক্তি, অসীম 

তোমার জ্ঞান, অফুরন্ত তোমার প্রেম, অপরা- 

জিত তোমার সহিষ্ণুতা । তোমার সৌন্দর্য্য 
আকাশের নানাবর্ণে পত্রপুষ্পের বৈচিত্র্যে, 

পর্বতসমুদ্রের গাভীধ্যে, মাসপক্ষধতু- 
পর্যায়ে প্রকাশিত। তোমার আনন্দ পাখীর 

গানে, মযুরের নাচে, মানবসমাজের হাসি- 

আমোদে উৎসারত হইতেছে । আমাদের 

অন্তরে তুমি মঙ্গলরূপে বিরাজ করিতেছ, 

ন্যায়ের আদর্শ প্রেরণ করিতেছ, জানরূপে, 

চৈতন্তরূপে প্রকৃতির নিয়ম উদঘাটিত করিয়! 

তোমার গ্রপ্তুশক্তির সহিত আমাদিগকে 

পরিচিত করিতেছ। এই বিচিত্র রহস্যময় 

জগতের মাঝখানে দীড়াইয়া, প্রত্যক্ষ মৃত্যু 
রোগ শোক ও দুর্ঘটনার বিভীধষিক। সত্বেও 

আমর। তোমাকে পিতা বলিয়! জানিতেছি, 

ইহ! আমাদের কত বড় সৌভাগ্য ! জীবনে 



১৫৬ 

তোমার এই অপার করুণার কথ স্মরণ করিয়া 

তোমার চরণে নমস্কার করি ॥ ৫৬ ॥ 



১৫৭ 

সংসারের সকল সুখছুঃখ হাসিকান্ন। জীবন- 

সৃত্যু লইয়া! তোমার একি খেলা, ভগবান্! 
কত নগরকে শ্শানে পরিণত করিতেছ, 

অরণ্যকে উদ্যান করিতেছ, ম্রুভূমিকে শশ্ত- 

হ্টামল করিতেছ, আবার সোণার সংসার 

পুড়িয় ছাই করিতেছ। কত নির্দোষ হত- 

ভাগ্য অন্তায়বিচারে দণ্ডিত হইতেছে, কত 

কোমলমতি বালিকা পিভৃমাতৃহীন হইয়া 

দুবুত্বের আমোদের উপকরণ হইতেছে, কত 

প্রেমিকার স্বর্গের ছবি নিরাশার কালিমায় 

ধৃমাচ্ছন্ন হইতেছে । এত বিরহ, এত বিচ্ছেদ 
এ বিয়োগ, এত বিষাদ তোমার জগতে 

নিত্য বিরাজ করিতেছে,এত পাপ এত অপ- 

রাধ নিত্য অভিনীত হইতেছে । এত সতীর 

সতীত্ব নষ্ট হইতেছে, সাধুর উপর অনাধুর 
অত্যাচার হইতেছে, প্রবল ছুর্ববলের যথ।- 

সর্ধস্ব কাড়িয়া লইতেছে। এ সব অমঙ্গল 

চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়ও তোমার ভক্তগণ 

বলিয়াছেন “জানি তুমি মঙগলময়” | যখন 
মৃত্যুর দূত আসিয়া প্রিয়জনকে বুক 

হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়াছে'তখনএ তাহার! 



৯৫৮ 

বলিয়ছেন “তোমার ইচ্ছ। হউক পর্ণ করুণ।- 

ময় স্বামী” || ৫৭ || 



১৫৯ 

জীবনদাত।) তোমা হইতেই এ জীবন 
পাইয়াছি; যখন শিশু ছিলাম, তোমার 

প্রেমই আমাকে লালনপালন করিয়াছে । 

আমার পিতামাতার মধ্যে তোমারই অনন্ত 

প্রেম অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহাদের মধ্যে 
মুন্তি গ্রহণ করিয়। প্রতিনিয়ত আমাকে সে 

দিয়া ঘিরিয়। রাখিয়াছিলে, সকল বিপদে রক্ষা 

করিয়াছিলে, নিদ্রায় জাগরণে আমার সঙ্গী 

ছিলে, রোগে ছুঃখে বুকে লইয়া! আমাকে 
শান্তি দিয়াছিলে। তখন আমি তোমাকে 

জানিতাম না, কিন্তু আজ বুঝিতভেছি গিতা- 

মাতাকে যে ভালবাপিঘ়্াছি, আমার হাসি- 

খেলায় তাহাদের হৃদয়ে ঘেআনন্দ দিয্বাছি, 

সেই ভালবাসা, দেই আনন্দ তোমাতে পৌছি- 

যছে। আমি ন! চাহিতে কত করুণার দান 

তুমি আমাকে দিয়াছ। জন্মিবামাত্রই ধরণী 
আমায় কোলে করিল, আলোক বাতাস 

আমাকে আলিঙ্গন করিল, মাতস্তন্তের দুষ্ধ 

আমাকে অযৃতের আন্বাদ দিল। শৈশবে 

তোমার জগ শামা আছে কভ বুদ 

হল, কি আনন্দের দাব। হহাৰ বনে) গন্ধে। 



১৬৩ 

রসে, ইহার পাখীর কলরবে, বৃক্ষের পত্র 
পুষ্পে ঝরিয়। পড়িত, প্রেমের আলোকে তখন 

সকলি শোভাময় স্ৃখময়ছিল। সংসারের 

সকল মান্ধষই আমার আপন ছিল। পৃথিবী 

যেন আমাদের পরিবার ও গৃহ ছিল | চারি- 

দিকে প্রেম ও আনন্দ যেন অজন্্র ধারায় 

উচ্ছসিত হইয়া! আমাকে ন্নাত করিত, আজ 
তাহ! ভাবিয়া তোমার চরণে অসংখ্য প্রণিপাত 

করি ॥ ৫৮ ॥ » 
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আজ্জ প্রভাতের বিন আলোকে তোমার 

প্রেমের আভাদ পাইয়া আমন্দের উচ্ছামে 
হৃদয় ভরিয়া উঠিভেছে। ন্বা তোমাকে 
প্রাণে উপলদ্ধি করিয়! বিশ্বব্রপ্ধাণ্ডে তোমার 

প্রকাশ দেখিতেছি। আঙ্গ আর শুক্ষজ্ঞানের 

চচ্চায় তোমার স্বরূপের দার্শনিকতত্ব ব্যাখ্য। 

করিব না। আঙ্গ আর কল্পন। দিয়া কেবল 

ভাষার পল্পবে ভাবকে ঢাকিন্। ফেলিব না। 

আজ তোমাকে সত্যঙ্গগভে সতাভাবে দেখিব 

_-প্ররূতির দৌন্দর্যো তোমার আনন্দের 
অভিব্যক্তি দেখিব, মানবের প্রেমে তোমার 

অনন্ত প্রেমের স্পর্ণ পাইব, সম।ঞ্জের বিচিত্র 

অনুষ্ঠানে তোমার মঞ্গলক্ষপ প্রতিষ্ঠিত 

দেখিব । আঙ্গ সকল জীবে সকল স্ুতে 

তোমার লীল। অন্গুভব করিব। মানুষ মার 

নান্ষ নয়, তোমারই মূর্তিগ্রহণ,। তোমারি 
অবতার; শাস্্-প্রকাশিত সভ্য ও প্রকৃতির 

বাহ্ৃরূপ মানবীয় ব। গ্রারুৃতিক নয়, তোমারই, 
অতীন্দ্রির়ি অতিপ্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক 

'লোকের প্রকাশ । আজ আর নিজের দুর্ব- 

লত্ব। ও ধশ্মের অপব্যবহার (দখিয়। তোমার 



১৬৩ 

রসে, ইহার পাখীর কলরবে, বৃক্ষের পত্ত 
পুষ্পে ঝরিয়! পড়িত, প্রেমের আলোকে তখন 

সকলি শোভাময় স্বখময় ছিল। সংসারের 

সকল মানুষই আমার আপন ছিল। পৃথিবী 

যেন আমাদের পরিবার ও গৃহ ছিল । চাবি 

দিকে প্রেম ও আনন্দ যেন অজন্্র ধারায় 

উচ্ছ(মিত হইয়! আমাকে স্নাত করিত, আব্দ 
তাহ! ভাবিয়া তোমার চরণে অপখখ্য প্রণিপাত 

করি | ৫৮ ॥। ৮" 
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আঙ্গ প্রভাতের বিনন আলোকে তোমার 

প্রেমের আভান পাইয়া আনন্দের উচ্ছানে 
হৃদমু ভরিয়। উঠিতেছে। মাজজ তোমাকে 

প্রাণে উপলব্ধি করিয়। বিশ্বব্রন্ষাণ্ডে তোমার 

প্রকাশ দেখিতেছি। আজ আর শ্ু্ষজ্ঞানের 

চচ্চার় তোমার স্বরূপের দার্শনিকতত্ত ব্যাখ্য। 

করিব না। আজ আর কল্পন। দিয়া কেবল 

ভাষার পল্লবে ভাবকে ঢাকিয়। ফেলিব ন[। 

আঙ্গ তোমাকে সত্াক্গগতে সতাভাবে দেখি 

_-প্রকৃতির পৌন্দধ্যে তোমার আনন্দের 

অভিব্যক্তি দেখিব, মানবের প্রেমে তোমার 

অনন্ত প্রেমের ম্পর্ পাইব, সমাঙ্জের বিচিত্র 

অনুষ্ঠানে তোমার মঞ্গলক্ষপ প্রতিষ্ঠিত 

দেখিব। আঙ্গ সকল জীবে সকল ভূতে 

তোমার লীল। অনুভব করিব। মানুষ মার 

দানুষ নয়, তোমারই মূর্তিগ্রহণ,। তোমারি 
অবতার; শাস্ত্র-প্রকাশিত সভ্য ও প্রকৃতির 

বাহরূপ মানবীর ব। প্রাকৃতিক নয়, তোমারই 

অতীন্ত্রিয় অভিপ্রাকতিক আধ্যাত্মিক 

“লোকের প্রকাশ । আজ আর নিজের ছূর্বব- 

লত্ব। ও ধন্মের অপব্যবহার দেখিয়! তোমার 
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করুণার, তোমার সত্যতার বিষয়ে সন্দিহান 

হইয়া ধর্মের কথ। মানবসমাজে শুনাইতে 

পশ্চাৎপদ হইব না । আজ জীবনকেই তোমার 

প্রেমের জলন্ত সাক্ষ্যবপে দেখিব। আআমবা 

যে জীবনধারণ করিতেছি, ভাহার মধ্যে কি 

তোম(র মঙ্গন হন্তের ছাপ রাখ নাই? তুমি 

শু অন্নজল বাতাদ আলোক দি! আমাদের 

প্রত মুহুপ্ধে পুষ্ট করিতিছ এমন নয়ত তুনি 

শুধু শরীরের রক্তচলাচল, নিঃশ্বাসপ্রশ্থান, 

খাদ পরিপাক, প্রতিদিন নিয়মিত করিতেছ, 

এমন নয়, তুমি আমাদের জীবনের প্রত্যেক 

কাঞ্জ, প্রত্যেক কথ।, প্রত্যেক চিন্তা জানিয়। 

আমাদের তদন্থরূপ ফল বিধান করিতেছ ও 

তোমার মঙ্গল-রাজ্য-স্থাপনের জন্ত আমাদের 

জীবনকে এক অজ্ঞাত অপৃষ্ট ভবিষ্যতের দিকে 
লইয়। যাইতেছ। 

আমাদের সকল স্বার্থকামনা, যত কলু- 
বত চিন্ত।, ঘত বিরুদ্ধ ভাব, বৈষম্য বন্ধু- 

রত|, তোমার বিশ্বজাগতিক মঙ্গল ইচ্ছার 

কাছে একদিন পরাজিত ও পরাহত হইবে। 

আমাদের ঠচতন্ত তোমার বিশ্বচৈশন্তের 



১৬৩৩ 

এক কণ] মাত্র, আমাদের জ্ঞান তোমার 

অনন্ত জ্ঞানপমুদ্রের একটি ফেণা মানত; তাই 
আমাদের অসভ্য অন্যায় আচরণ, এই ঠচতন্- 

ক্ষে্রকে স্ণকীর্ণ, জ্ঞানের পরিধিকে সঙ্কুচিত 

করে। আমাদের প্রেম, আনন্দ তোমারি 

বিশ্ববাপী প্রেম ও আনন্দের আঘাতে 

উথলিয়। উঠে, তাই আমর! পসৌন্দধ্যলোকে 

৪ আনন্দের হাওয়ায় বাস করিয়া সুস্থ হই, 

উন্নত হই। আকাশের গ্রহগ্তুলি যেমন 

তোমার অন্গুলির ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, 
চক্রাকারে অনন্ত আকাশপথে পরিভ্রমণ 

করিতেছে, বনের ফুল যেমন তোমার অদৃশ্ত 

তুলিকাম্পর্শে রঞ্িত হইতেছে, তেমনি 
আমর জীবন তোমার ইচ্ছায় এক প্রেম 

পরিব।রের দিকে মণ্ডলী গঠন করিয়া ধাবিত 

হইতেছে ॥৫৯| 



১৬৪ 

তুমি অন্তরতর অন্তরতম, হৃদয়ের নিভৃত 

অন্তঃপুরে ঘে কথাটি গুপ্ত আছে তোমার 

দিগ্যচক্ষুতে তাহাও প্রকাশিত, আমার 

দ্বীবনের কোথায় কোন্ দাগ আছে তোমার 
তাহ। অঙ্জান! নাই। যত আঘাত ঘত বেদন। 

আমাকে অভিভূত করিয়াছে, তোমার সকল- 

সহা, সকল-বহা বিশ্বজীবনে তাহার প্রতিবিশ্ব 
পড়িয়াছে। আমার অন্তরের করুণ রাগিনী 

তোমার সহস্র কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। 
নত ভালবাসা যত স্বেহ জীবনে উপভোগ 
করিয়াছি, তাহার মূল উত্স যেমন তুমি, 
তাহার চরম লয় ও তেমনি তোমাতে ॥৬০। 



১৬৫ 

পৃথিবীতে তুমি এত পৌন্দধ্য ছড়াইয়া 
রাখিয়াছ, এত আনন্দ অজশধারে বিতরণ 

করিতেছ, অথচ আমরা তোমাকে স্বীকার 

করি না, তোমাকে মনে রাখি না। এখানে 

কে জীবন ধারণ করিত, কে শরীর চেষ্টায় 

নিযুক্ত থাকিত ঘর্দি আনন্দ এর মূলে না 

থকিত? আনন্দেই জগতের জন্ম, আনন্দেই 
জগতের স্থিতি, আনন্দেই জগতের পরিণতি । 

তাই সকল দুঃখ শোক, নিরাশ পরাজয়, 

রোগ অশান্তির যাওয়া আস সত্বেও আনন্দের 

ন্বোতই সমাজে স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হয় 

ও মানুষকে জীবনে অন্থুরক্ত করে। তুমি 
যদি কেবল অন্নঙ্জল, আলোকবাতান দিয় 

আমাদিগকে বাচাইগ্না রাখিতে, যদি পৃথিবীকে 
শুধু বিচিত্রশক্তির ক্রীড়াক্ষেতর করিয়া 
রাখিতে, তবে"তোমাকে শক্তিমান ও জীবন- 

দাতা বলিয়াই জানিতাম ও ভয়ের সহিত 
প্রীতি দিতাম, কিন্তু তুমি যে এত সৌন্বধাট 
এত আনন্দ, এত বর্ণ, এত গন্ধ, এত স্বাদ, 

এত সঙ্গীত আমাদের জন্য বিধান করিয়াছ 

ও আমাদের প্রাণে এ সকল উপভোগ 



১৬৬ 

করিবার ও আদর করিবার উপযোগী জ্ঞান 

ও প্রীতি দ্িয়াছ, ইহাতেই তোমাকে প্প্রমময় 

পিত। বলিয়! স্বীকার করি, ও আত্মা আপনি 

প্রেমে ভক্তিতে গলিয়। তোমার চরণে প্রণত 

হয় ॥৬১।॥ 



১৬৩৭ 

তুমি সমগ্র-আমি অংশ, তুমি সুয্য-- 

আমি রশ্মি, তুমি অগনি--আমি স্ফুলিঙ্গ, তুমি 

সমুদ্র-_মামি তরঙ্গ, তুমি বৃক্ষ,_আমি পত্র । 

যে দিকে চাই তুমিই আদি, তুমিই মধ্য, তুমিই 
অন্ত, তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমার 
সত্তা, জীবন, মন ও আত্ম।। জন্মের আগে 

ছিলাম কি না,কি ছিলাম কোথায় ছিলাম, 

কিছুই জানি না, মৃত্যুর পরে থাকিব কি না, 

কোথায় থাকিব, কি করিব কিছুই জানি ন|। 
এই দুদিনের মানবজন্ম কেন পাইলাম, 

কতদিন বাচিব, কি কাজ করিব তাহাও 

অন্ধকারে ঢাক।। একমাত্র তোমার অনন্ত 

জ্ঞানের একটি কণ। আমার আল্মাতে আলে! 

দিতেছে, প্রকৃতি ও সম্মজের তত্ব উদঘাটন 

করতেছে, সত্যপ্রকাশ করিতেছে, মঙ্গলের 

আদর্শ ও শুভবুদ্ধি দিতেছে। ইহার 

আলোকেই আমি নিজকে, তোমাকে ও 

চতুষ্পার্ববন্তী বিশ্বকে একটু জানিতেছিঞ. 
তুমি সমগ্র হইয়াও আমার আত্মাতে 
ওতপ্রোত হইয়া আছ, আমার জীবনে 
তোমার পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিতেছ। 



১৬৮ 

প্রতি মুহুর্তে আমার দেহসমুপ্রে তোমার 
জান, প্রেম, লসৌন্দধ্য ও আনন্দের জোয়ার 
প্রেরণ করিয়। আমাকে তোমার ভাবে ভরিয়া 

তুলিতেছ, আমাকে তোমার স্বরূপের সহিত 
এক করিবার আয়োজন করিতেছ ॥৬২| 



১%৯ 

তুমি সংসার রচনা! করিলে কেন? 

তোমারকি কোন অভাব ছিল, না কোন 

অপূর্ণতা ছিল, না কোন দুঃখ ছিল, যাহা দূর 
করিবার জন্ত তুমি এত বড় ব্যাপারে হাত 

দিলে? জগৎ স্থির পূর্বে কি তোমার শক্তি 
কোন অংশে হীন ছিল, যাহ! বিকাশ করার 
জন্য এই স্থষ্টি কার্য একাস্তই আবশ্তাক হইল ? 

তোমাকে কি কোন বাহিরের শক্তি বাধ্য 

করিয়। এই জ্ঞান-কৌশলময় ব্রহ্ষাণ্ড গঠনে 
প্রবৃত্ত করিরাছিল? তুমি ত সৃষ্টির পর্বে ও 

যেমন এখনও তেমন পরিপূর্ণ জান, পরি- 
পূণ জাঁনন্দ, অসাম শক্তি ও সীম প্রেমের 

একমাত্র আধার । তোমার এই জ্ঞান, এই 
আনন, এই শক্তি ও এই প্রেমই ত সৃষ্টির 

হেতু । পরম আনন্দে তুমি এই সংসার রচন। 
করিয়াছ, পরম আনন্দে তুমি ইহাকে আজও 
পরিচালন। করিতেছ। হে কবি, না জানি 

কত আনন্দে বিভোর হইয়া তুমি এমন সুন্দর 
রাগিণীতে এমন সুন্দর গান গাহিতেছ ! হে 

চিত্রকর, না জানি কোন উচ্চ ভাবের 

উচ্ছাসে তোমার তুলিক! হইতে এই ন্ুশো- 



৯ পি 

তন চিরখানি প্রস্থত হইকেছে। ভুছি ধাভ।- 

দের হাতে তোমার কাজ করিবার ভার দাও, 
তাহাদিগকে ত এই অশীম আনন্দে পরিপূর্ণ 
করিয়া মাতাইয়। তৌল, এজন্যই ত তাহার। 

সকল ছুঃখ বিপদ তুচ্ছ করিয়া পরম আনন্দে 
তোমার জয় গাহিয়া যান। তাহারা ত 

তোমারই প্রতিমূর্তি ॥ ৬৩ ॥ 



১৭১ 

আনন্বলোকে মঙ্গলালোকে তুমি সত্য- 

সুন্দর দেবতা! বিরাজ করিতেছ। সমুদ্রের 

ঢেউগুলি যেমন পারের কাছে আসিয় বালু- 

চরায় আঘাত করে, তেমনি সংসারের দুঃখ 

বিপদ শোকতাপ বহির্জগতের শারীরিক 

জীবনকেই চঞ্চল করে। গভীর সমুক্দরের 
তলদেখ যেমন প্রশান্ত নিঃন্তন্ধ তেমনি ভক্তের 

হৃদয় তোমার মঙ্গল ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ 

করিয়া সকল অবস্থায় নির্বিকার নিরাময় 

থাকে । অন্তর্জগতের সহিত যাহাদের পরি- 

চয় হইয়াছে-আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর 

সাধনা বলে ধাহারা আপনার উপর প্রতুত্ত 

স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের সম্পদ নিত্যস্থায়ী 
হয়; তাহার। যেখানে যান দেখানেই ভিত- 

রে শক্তি এ প্রেমের আলোকে বাহিরে 

সকল বস্ত অন্ুরপ্িত করিয়। তোমার সৌন্দধ্য 
উপভোগ করেন। তীহার। যে মানুষের 

সংস্পর্শে আসেন, যে অবস্থা ব1 ঘটনার সহিত 

জড়িত হন, সেই মানুষকে মাপনাদের স্বগীয় 

» গ্রভাবে পরিবর্তিত করিয়। দেন, সেই অবস্থা! 

৪ ঘটনা! তাহাদের কল্যাণের অনুকুল ইহ] 



১৭২ 

যায়। এজন্যই তোমার পুণ্যবান সম্তানগণের 
চির আনন্দ। তোমার জগতে ধে নিত্য 

উৎসব চলিতেছে--যেমন প্রকৃতি বৃক্ষলতা 

ফলছুলের ডালি হাতে তোমার আনন্দের 

ংশ গ্রহণ করিতেছে, যেমন চন্তরন্ূর্ধ্য 

আকাশে আলোকের আরতি করিয়া তাহা- 

দের আনন্দ জানাইতেছে, তেমনি সাধুভক্তগণ 
ভোমার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়। নিত্য 
উৎসব সম্ভোগ করিতেছেন ॥ ৬৪ 1+ 



১৭৩ 

তোমার প্রেমে জগৎ এত ম্থন্দর, 

তোমার প্রেমে পরিৰার এত মধুময় । তোমার 

প্রেমে স্ধ্য আলোক দেয়, তোমার প্রেমে 

মেঘ জল দেয়, তোমার প্রেমে চাদ ভাসে, 

তোমার প্রেমে ফুল ফুটে । নান! বর্ণে নান 

গন্ধে, নান। গীতে, নান। ছন্দে, আনর। 

তোমারি প্রেমস্থধ। পান করিয়। আনন্দ পাই । 

প্রকৃতির হৃদয় হইতে প্রতিদিন আনন্দের 

রাগিনী উঠিতেছে, প্ররূতির মুখে বুক্ষ-লতায় 
নদী-গিরি-বন-উপবনে, আকাশে সমুক্ডে সর্বত্র 
সৌন্দর্যের গরিমা দেখা যাইতেছে,_-আবার 

মানবসমাজেও কত হান্ট আমোদ, কত গল্প 

নাটক, কত কাব্য কত উৎসব এই আনন্দের 

প্রতিধ্বনি করিতেছে, শিশুর মুখে, মাডার 

স্গেহে, পত্বীর প্রেমে, ভক্তের সেবায় সকল 

মহৎ অনুষ্ঠানে ও ধর্মভাবে এই সৌন্দর্য্য প্রতি 

ফলিত হইতেছে--ইহাঁর মূলে তোমারই প্রেম । 

প্রেমময় আনন্দময় তুমি, সকল সন্দরের 

পরম সুন্দর তুমি, তোমার রূপ দেখার 
*কথাই নাই, তোমার অম্ৃতবাণী শোনার ত 

কথাই নাই তোমার নামের মধ্যেই কত স্ধ। 



১৭৪ 

কত মধু রহিগাছে। কি প্রাণারাম তোমার 

নাম ! সকল উদ্দাম প্রবৃত্তি শান্ত হইয়া যায, 

সকল পাপতাপ ধৌত হইন্া' যা, সকল জাল! 

যন্ত্র! দূরে যায়-হৃদয়ে পুণ্য প্রেমের বাতাস 

প্রবাহিত হয়, ভাবের বন্যায় জোয়ার আসে, 

পরিপূর্ণ আনন্দ, নিরাময় শাস্তি, স্বর্গীয় 
সৌন্দর্যা_সকলি তোমার নামের মধ্যে লুকান 
আছে, ধাহাব নাথের মধো এত আনন্দ, 

তাহার স্বরূপ কত অনন্ত এ্রশ্বধাশালী । 

তোমার প্রেমে আমাদের নিকট ধর! দিতেছ, 

তোমার প্রেমই ধন্য ॥ ৬৫॥ 



১:৭৫ 

প্রতিদিন সকালে তোমার মুখের জ্যোতি- 

তেই পৃথিবী আলোকিত হয়। চন্দ্র সুয্য 
তোমার চক্ষু, আকাখ তে।মার ললাট, স্থয্যের 

মালোতে চন্দের জ্যোত্শ্নাভে ভোমার মুখের 

হাসির ছটা দেখিতে পাই। বনে কত ফুল 
ফুটে, পাখীর। কত গান গায়, নদী সমুদ্র 

তোমার বিরহে উচ্্সিত হইয়। উঠে; মু 

মন্দ বাধু গন্ধ বহন করে, মেখ দেশে দেশে 

খুরিয়। জল দেয়,-মৃত্তিক। শস্য প্রসব করে, 

বৃক্ষের স্থুমিষ্ট ফল মানুষকে তৃপ্তিদেয়--এই 
সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারে তোমারই মাতৃস্েহ 
প্রকাশ পার়। তুমি মানবসস্তানকে আনন্দ 
দিবার জন্য, তোমার লৌন্দয্য তাহাদের 
নিকট প্রকাশিত করিতেছ, তাহাদের লইয়। 

প্ররুতির যুক্ত প্রান্তরে 'প্রতিদিন উৎসব করি- 

তেছ, এজছ।ই মানুষ শহর ছাড়িয়| পল্লীতে, 

সমুদ্রতীরে, পাস্থাড়ে জঙ্গলে ভ্রমণের জন্য 

এত ব্যন্ত। মানবসমাজে আমর! তোমার 

_পৌন্দরধ্য প্রেম ও মঙ্গলভাব দেখিতে পাই 

না, মান্তষের পাপ, অসত্য অন্যায়, ছুঃখ 

দারিদ্র্য সমাদ্কে কলুধিত করিয়াছে, 



১৭৬ 

এজন্তই গ্রকৃতিতে তোমার নির্খখল গরকাশ 

দেখি ॥ ৬৬॥ 



১৭৭ 

কেতৃমি, ওগে। কে তুমি, এমন সুন্দর 

অথচ ভীষণ, এত প্রেমময় অথচ রুদ্র, এত শাস্ত 

অথচ কর্মশীল। সমুদ্রের তরঙ্গ বুকে করিয়া 
যখন পালের নৌকা চলে, তখন সুন্িগ্ধ নাতি 

প্রবল হাওয়ার তালে তালে কি এক অজানা 

সঙ্গীত দিগন্তের শুন্যতা ও নীরবতা ভেদ 
করিয়া উখিত হয়। আবার নিশ্মল আকাশে 

অর্ধচন্দত্র যখন অসংখ্য তারারাজি পরিবৃত 

হইয়া জোত্ম। ঢালে তখন তোমার কি 
গম্ভীর শান্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়। তুমি কপ? 
ক্রিয়া যখন দিব্য চক্ষু দাও, যখন তোমার আন 

নদের রাগিণী শুনাও, তখন জগৎ কি সুন্দর 

হয় কি মধুময় হয়, চারিদিকে তখন আনন্দ 

ও ভালবানার ছড়াছড়ি দেখি, তখন মানুষের 

মুখে তোমার দৈব প্রকাশ দেখিয়! ভ্রাতৃত্ব 

মহজ হয়, তখন প্রিয্নজনের মিষ্ট কথা, ব্যবহার 

ও আলিঙ্গন স্বর্গের মন্দাকিণীরূপে আমাদের 

প্রাণে শক্তি দেয়, শাস্তি দেয়, অমূতের আম্মা 

দেয়, নৃতন জীবনের প্রেরণ! দেয়। আবার 
তুমি খন আপনাকে ঢাকিয়া রাখ, আমাদের 

পাপের শাস্তি ক্ধপে খন অন্তরে বিষাদের 



১.৮ 

মেঘ ছায়। ফেলে, তখন চারিদিক শুন্ত, অদ্ধ- 
কার, কাল হইয়া! যায়, তুমিও তখন ভীষণ, 
গম্ভীর রুদ্রদেবতান্পে আমাদিগকে শানিত 

কর। তোমার লীল। আমরা কি বুঝিব ?1৬৭| 



১৭৪৯ 

সুন্দর দে৭ত।, কি সৌন্দর্যে তুমি পৃথি- 
বাঁকে *পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, কি আনন্দে 
রাগিনীতে আমাদের আত্মাকে পূর্ণ করিয়া 

দিতেছ। প্রকৃতির মধ্যে তোমার সুর্য চন্দ্র- 

তারা উদয় অস্তের দোলায় ছুলিতেছে, তো- 

মার বাতাস ত চিরকাপ পাগলের স্তায় নাচি- 

তেছে, তোমার আকাশ আলোকের ঢেউ 

বুকে রাখিয়া হাসিতেছে, মেঘের সঙ্গে বস্ত 

বিদ্যুৎ বর্ষণের রাগিনী শ্রাবণের ধারায় ঝম 

ঝম্ করিয়া বাজিতেছে, পর্বত গুলি মাথা উচু 

করিয়। মৌনী তপস্বথীর মত নীরবে তোমার 

ধ্যান করিতেছে, আর নিঝরিণী ভয়ে ভয়ে 

তার পদ ধৌত করিয়। অমৃত লইয়া জনসমাজে 

বিতরণ করিবার জন্য ছুটিয়াছে ; নদ। কল্ কল্ 

শবে প্রবাহিত হইয়। সাগর-তরঙ্গের উত্থান 

পতনের তালের সঙ্গে আপনার শেষ তানটি 

মিলাইয়। দিতেছে; পত্রে পুম্পে ফলে তোমার 

প্রেমের রদ উচ্ছসিত হইয়া পড়িতেছে-_এক্ষি 
আনন্দ, একি সৌন্দধা, একি প্রেম তোমার 
ভগবান ! দিনরাত্রি, পক্ষমাস, খতুবর্ষ পর্যায় 

একি বিচিআ ছন্দে তোমার মহিমা গান করি 



9১৩ 

তেছে। আমার চিত্ত ও তার নকল স্থখ ছুঃখ 

পাপ পুণা, আশা ভয়, জয় পরাজয্ন লইয়া! 

তোমার অনাদি সঙ্গীতের তালে নাচিতেছে 

আমার *রীরের রক্ত চলাচল, নিঃশ্বান প্রশ্বাস 

চোখের স্পন্দন, এমন কি জীবন মৃত্যু ওকি 
তোমারি ছন্দের তানে গাথা নয়? ॥৬৮| 



১৮১ 

ধখন প্রেমাম্পদ বন্ধুকে বুকে ধরিয়। বাছু- 

পাশে বীধিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, তখন 

তোমারি মধুর স্পর্শ আন্বাদ করিয়াছি। 

যখন প্রিয়তমের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়। আত্মহারা 

হইয়াছি,তখন তোমারি স্বগীয়বাণী শুনিয়াছি। 

নকল পাখিৰ লৌন্দ্যে তোমারই অনুপম রূপ 

দেখিয়াছি । সকল সুখে সকল আনন্দে, 

মকল প্রেমে তোমারি ভালবাস! পাইয়াছি, 

সকল্প দুঃখে সকল বেদনায়, সকল আঘাতে 

সকল পরাজয়ে, সকল নিরাশ।য় সকল অপমানে 

তোম।রি মঙ্গল হস্তের পরিচয় লাভ করিয়াছি । 

তৃমিই সকল অবস্থায় আমার বন্ধু ॥৬৯। 



১৮২ 

চোখ বুজিরাই কি শুপু ডোম।কে দেখিব ? 
চোখ খুলিলেও ত তোমারি রূপ 'দেখি। 

এই যে বিশ্বক্জগত সন্মুখে প্রকাশিত, এই 
আকাশ, এই আলোক, এত বিচিত্র বর্ণ, 

মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের খেলা, বৃক্ষলতা, ঘর 

বাড়ী, ইট পাথর--এ সকল ত জড়ের সমষ্টি নয়, 
অন্ধ পক্তিপুঞ্জের মিপনভূমি অথব| অণু 
পরমাণুর উল্মাদ-নৃত্য নয় । এ যে তোমার 

দেহ, তোমার বিশ্বজীবনে অন্থপ্রাণিত, 

তোমার মঙ্গল ইচ্ছা কর্তৃক অধিষ্ঠিত প্রত্যেক 

ুস্থর্তে তোমার নিঃশ্বা জগৎকে রক্ষা! করি- 

তেছে, তোমার জ্ঞান ইহাকে প্রতিদিন নূতন 
করিয়। স্ঙ্জন করে- তুমিই এই বিশ্বে, এই 
বিশ্ব তোমাতে ॥৭০| 
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ব্রঙ্গোখসবের মধ্যে তোমার কৃপাসস্তোগ 

করিয়া ধন্ত হইলাম। তোমার প্রকাশে আজ 

জগৎ জ্বন্বর, জীবন আনন্দে ভরা মলে 

হইতেছে । আজ তোমার “প্রম সত্যভাবে 

অন্ভব করিতেছি । তোমাকে দেখা, তোমাকে 

পাওয়া, এখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত-_ 

চক্ষুর পলক ফেলার মত সহজ মনে হইতেছে । 

আর তোমাকে দৃশ্য জগতের অন্তরালে অদৃশ্য 

শক্তিরূপে, আমার মানমিক জীবনের পশ্চাতে 

চৈতন্তরূপে দেখিয়া মন সন্তুষ্ট হইতেছে ন|। 

এখন তোমাকে সকল বস্ততে ও সকল বস্থকে 

তোমার মধ্যে দেখা সম্ভব হইতেছে। চক্ষে 

যাহ। দেখি, কাণে যাহ শুনি, রপনায় যাহ। 

আস্বাদন করি, হস্তত্বার| যাহা স্পর্শ করি, 

নাসিক। দ্বারা যাহা! আ'ভ্রাণ করি সকলি 

তোমার প্রকাশ, তুমিই সকল জ্ঞানের জেয় 
বসন্ত, তুমিই সকল চিন্তার জ্াতা, সকল 
অস্থভৃতির কর্তা | তুমি যেমন অতীন্দ্িয় জগত্তে 
অতীন্তিয় সন্তা, তেমনি এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্থ 

জগতে, আমাদের সকল চোখে-দেখ। হাতে 

ধর। জিনিসে ইন্দ্রিয় জ্ঞানে গ্রকাশিত | তুমি 
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অনন্ত বলিম্বাই কোন সীম বস্তরতে তোমাকে 

সমগ্র ভাবে দেখিতে পারি না। আমাদের 

সাস্ত জ্ঞান এক এক স্থানে এক এক সময়ে 

তোমার বিশেষ বিশেষ শ্বর্ধপের প্রকাশ দেখে 

কিন্তু তুমি প্রত্যেক অণু পরমাণুতে সমগ্রভাবে, 
অনস্তভাবে বর্তমান। আমর! যখন সাস্ত 

বস্তকে সাস্ত করিয়! দেখি, যখনই মনে করি 

তুমি কোন বিশেষ পুরুষে, বিশেষ শাস্ত্রে ব৷ 

বিশেষ মৃক্তিতে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া 

ফেলিয়াছ তখনি আমর! পৌত্তলিক তার অন্ধ- 

কারে ডুবি। প্ররুত জ্ঞানচন্্ ফুটিলে কেবল 

তুমিই জড়জীবনরে একমাত্র সতা দেখি। 

তোমার সম্ভায় আর সকল সত্তাবান, তোমার 

নতত। সমুদ্রে আর সমস্ত ডুবিয়। রহিয়াছে । 
আর আমি সপ্তাহে একদিন তোমার নাম গান 

করিয়। সন্তষ্ট থাকিব না, কেবল দিনের একটি 

নির্দিষ্ট ঘণ্টায় তোমার পূজ। করিয়! তৃপ্ত হইব 
' 'না। আমার সমগ্র জীবন, প্রত্যেকটি মুহুর্ত 

এখন তোমার উপানন! হইবে-__যাহা কিছু 
করি, যাহ। কিছু বলি, যাহা কিছু ভাবি তুমিই 
তাহার লক্ষ্য ও নিয়ামক হইবে--তিল তিল 



১৮৫ 

কয়িয়। তোমার সেবায়ই আত্মবলিদান করিব। 

সক প্রেমে তোমাকেই সম্ভোগ করিব ॥ ৭১॥ 



১৬৬ 

তোমার অরূপ সৌন্দয্যে সকল পার্থিব 

পৌন্দধ্য মান হই! যায়। তোমার 'অশ্রুত 

রাগিনীর মধুধ্যে সকল মাঁনবীয় সঙ্গীত স্তব্ধ 

হইয়। যায । একি বা।কুলত। তুমি আমাদের 

আত্মাতে জাগাইয়। তুলিতেছ ! একি আকাঙ্া 

সবদয়ে ধরিয়া সমুদ্র উচ্ছসিত হইয়৷ উঠিতেছে, 
নদী কল কলন্বরে ধাবিত হইতেছে! একি 

শৌন্দধ্যের ছায়। পড়িম। চাদের আলে! এমন 

বিমল হইয়াছে, একি স্বগীয় পৌগভের সংস্পর্শে 

আলিয়। ফুলের গন্ধে আমাদের মন মুগ্ধ 

হইতেছে ॥ ৭২ ॥ 



১৮৭ 

জপ দয়াদয়, জ্বর জগদীশ্বর,। তোমার 

নামের তোমার মহিমার জয় হউক। এই 
পাপতাপে ভারাক্রান্ত সংসারে তোমার জয় 

গান করিবার চেয়ে মানুষের উচ্চতর স্ুুথ 

আর কি আছে? পাখীর। বনে তোমার স্ততি 

গন করে, গ্রহ তারক! শুন্্যে তোমার বনন। 

করিয়। আননে নৃতা করে, আকাশের মেঘ 

তোমার প্রতি ভক্তিতে অশ্রু বিসঞ্জন করে, 

পক্ষের পত্রপুষ্প তোমার চরণে অর্থযদান 

করে। তোমাতে বখন আমাদের প্রীতি হয় 

তখন আমরাও প্ররুতির সহিত মিলিয়! 

আনন্দে তোমার পূজা করি। তোমার 

পূজায় প্রাণে প্রেমের জোয়ার আসে, আনন্দে 

হৃদয় ভরিয়। উঠে, পৃথিবী সুন্দর হয়, আত্মা 

মধুময় হয ॥ ৭৩ ॥ 





ভি্রভীম্ শ্রহভ 

প্রার্থনা 





তুণি আমার স্বর্গ, তুমি আমার অমৃত, 

তুি আমাব্র ধর্ম, আমার.অর্থ, আমীর কাম, 
আমার মোক্ষ_সকলি- তুমি--কেবল মুখের 

কথায় নয়, কেবল মনের চিস্তায় নয়, কিন্তু 

জীবনের কাধ্যে যেন তোমার দর্বধময়ত্ের 

পরিচয় দিতে পারি । কেবল নিজ্জনে ধ্যানের 

আননে নয়, কিন্ত সমাজে লোকভয় তুচ্ছ 
করিরা তোমাকেই জীবনের একমাত্র স্বামী 

বলিয়। স্বীকার করিতে যেন কুন্তিত ন। হই। 

শয়নে স্বপনে, জীবনে মরেণে, সম্পদে বিপদে, 

শ্রমে আরামে তুমিই আমার দঙ্গী, তুমিই 
হৃদয়ের দ্েবত/ সকল অবস্থায় তোমার 

দিকেই চাহিব, লতার মত তোমাকেই 

জড়াইয়। থাকিব, তোমার কথ। শুনিয়! চলিব। 

তুমি সংসারের সকল আত্মীয় স্বজন, ধনমান 
ক্ষমূত|, নকল বস্তু হইতে প্রিয়) তোমাকে 

ভালবাসি বলিয়াই তোমার প্রদত্ত এহিক সুখ 

সম্পদকে ভালবাদি। তুমি নিজের হাতে দান, 

কর বলিয়াই দুঃখ, শোক, বিচ্ছেদ বিয়োগ, 

*রোগ তাপ ও মৃত্যুকেও মাদরে আলিঙ্গন 
করিতে বিমুখ নই। রোগ শোক ও মৃত্যুর 



৬. 

ভিতর দিয়া তুমি উচ্চতর ও গভীরতর 
আধ্যাত্মিক জীবনে লইম়! যাও--ষে জীবনে 

চিরশান্তি, যে জীবনে বিশ্বজনীন প্রেম, যে 

জীবনে পরিপূর্ণ আনন্দ, যে জীবনের পরি- 
সমাপ্তি তোমার সহিত অচ্ছেগ্য মিলনে ॥১। 



৮০ 

প্রেমময়, আমাকে সেই প্রেম দাও যাহাতে 

ংসারে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। 

তোমার প্রেম ত আকাশের নানাবর্পে, জ্যোৎ- 

স্নার আলোকে, ফুলের গন্ধে স্থমিষ্ট ফলে 

স্থমধুর সঙ্গীতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, 
তোমার প্রেমই ত শিশুর সরল হাসিতে, 

যুবকের দীপ্ধ প্রতিভায়, সতীর পবিত্র 

জ্যোতিতে, আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। 

জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য, যেখানে যত 
ভালবাস, যেখানে যত মহত্ব, সকলের মধ্যে 

তোমারই প্রেমের প্রকাশ । আমাদের মধ্যে 

সেই প্রেমের শতরোত প্রবাহিত কর! আমা- 
দিগকে তোমার প্রেমের আলোকে নিয়া যাও, 

যাহাতে আমাদের জীবন জ্যোত্ম্ার মত, 

ফুলের মত, হাওয়ার মত, গানের মত, ক্থন্দর 

ও স্বতঃক্ষ্ত হয়। আমাদগকে তোমার 

প্রেমের মহামন্ত্রে দীর্ষিত কর-_যাহাতে 

আমর। শিশুর মত সরল, সিংহের মত তেজী- 

যান ও সাধু ভক্তদের ন্যায় নির্মল চরিত্র হইতে 

»গরারি। আমাদিগকে প্রেমের আবেগে 

মাতোয়ার। করিয়া দাও১,-যাহাতে আমর! 

ঞ 



তোমার জগতে প্রেম বিলাইতে পারি--সকল 

নরনারীকে প্রেমের বন্ায় ভানাইতে পারি-_ 
যাহাতে সংসারের পাপতাপ, ছুঃখবিপদ, 

অত্যাচার অ্চারের ভার লাঘব করিতে 

পারি; যাহাতে আমরা জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ধে 

তোমার সন্তানের উপযুক্ত হইয়। ধরায় স্বর্গ 
রাজ্য স্থাপন করিতে পারি |২॥ 



ঠ 

মন্ত্রী, অজ তুমি কোন্ জুরে এই ভগ্ন বীণার 
ছিন্ন তস্ত্রী বাজাইবে তুমিই জান | আজ আমি 
নিশ্চল নিলিপ্ত নিষ্ষাম হইয়। তোমার হাতে 

জীবনখানি সপিয়! দিতেছি, তুমি যেরূপে 

ইচ্ছ। ইহাকে চালাও) তুমি যাহ! বলিবে তাহাই 
করিব, যে তালে বাঁজাইবে সেই তালেই নাচিব, 

যে রাগিণীতে বঙ্কার দিবে সেই রাগিণীতেই 
গাহিব। আমার কোন সভা, কোন স্বাতঙ্, 

কোন স্বাধীনত। নাই, তোমার অসামতার মধ্যে 

আমাকে ডুবাইয়। রাখ ; তোমার সসীম প্রকাশ 

আমার মধ্যে অনুভব করিতে দাও; আমাক 

বাক্য আমার চিন্তা আমার কাধা তোমারই 
সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্ধদর্শী বিশ্ব-আত্মার 
অভিব্যক্তি হউক, তোমারই চিন্তা আমার মর্ত্য- 

মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিয়া জগতে নৃতন সত্য 
প্রকাশ করুক; তোমারই বাক্য আমার ক্ষীণ 

কের ভিতর দিয় অক্ষয় ভাষারূপে মূর্তিমান 
হউক, তোমারই ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে 
আঘাত করিয়। আমার দেহকে মঙ্গল-কাধ্যে 

নিয়োজিত রাখুক । আমার জীবন তোমারই 

বিশ্বপ্রেমের প্রতিবিশ্ব, তোমারই বিশ্ব" 



গু 

জ্ঞানের প্রকাশ মন্দির, তোম!রই বিশ্বকর্দের 

লীলাকেন্ত্র,। আমি সম্পূর্ণপে তোমারই 

যস্ত্র_--আমার হদয়তশ্রীতে তোমারই নাম 

ধ্বনিত হইতেছে--তোমারই হুকোমল স্পর্শে 

আমার প্রতি ধমনী, প্রতি পায়ু স্পন্দিত 

হইতেছে । আমার ভাঙ্গা-গড়। তোমার হাতে । 

অব্যবহারে জীর্ণ অপব্যবহারে ছিন্ন এই জীবন- 

যন্ত্রের সংস্কার ও উপ্নতি তুমিই বিধান 

কর |৩| 



ধ 

তোমার জানন্দের সাগর থেকে বাগ 

আসিয়াছে, আনন্দের লহরী গগনে গগনে 
ছুটিতেছে, আনন্দের ভ্রোতে প্ররূতি মধুময় 
হইতেছে, আনন্দের প্রবাহে মানব-সমাজ স্বর্গে 

পরিণত হইতেছে । এই আনন্দের বাগিণীর 

সে স্থুর মিলাইবার জন্য আমাকেও ডাকি- 
যাছ। আমি পাপী, আমি কাপুকষ, আমি 

দুর্বল তাই ভয়ে সঙ্কৌোচে মরিতেছি, আমি 

ভাবিতেছি আমি কি এই আনন্দের রাজ্যে 

বাস করিবার যোগ্য ? আমি এত মলিন, এত 

নিরাশ, এত বিষ হৃদয় লইয়! এই স্বভাবের 

ও সংসারের আনন্দের সঙ্গে কিব্ূপে যোগ 

দিব? কিন্তু তূমি কূপ! করিয়! সকল ভয়-ভাবনা 

দূর করিয়! দিয়াছ। এখন আমি মাথা রাখিবার 

জন্ত তোমার শাস্তিময় কোল পাইয়াছি-- 
তোমার প্রেমমুখ আমার অন্তরে জাগিয়াছে, 
তাই তোমার আনন্দের আম্বাদ পাইতেছি। 
এখন আমাকে এই আশীর্বাদ কর যেন এই 
আনন্দের উচ্চ আধ্যাত্মিক হাওয়া হইতে নিয় 
ভূমিতে নামিতে ন। হয়, আর যেন ব্যক্তিগত 
স্থথছুঃখ, বান্তবজীবনের পরীক্ষা, পরাজয়, 



৮ 

নিরাশ, অপ্রেম, আমাকে বিচলিত ন। করে। 

আমার অন্্ররে এই যে আনন্দময় স্ব্গরাজোর 

ছবি দিয়াছ তা যেন বাহিরে, পরিবারে, 
মানবসমাজে, প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবন 

উৎসর্গ করি। ব্যাকুলাত্মাদিগকে তুমি এই 
পুণ্য কাধ্যে আহ্বান কর, তাহাদের হৃদয়ের 

তন্ত্রী এই আনন্দের রাগিণীতে বাজাইয়। দাও ; 

আমাদের সকলের হৃদয়ের আনন্দ মিলিত 

হইয়া এমন এক প্রেমের বন্যা ব্যজন করুক 
যাহাতে পৃথিবীর পাপতাপ, ছুঃখদুর্গতি। 

ভাসিয়া যায়ঃ যাভাঁতে প্রেমপুণ্য শান্তি 

আনন্দের জ্যোতিতে সংসার মধুময় হয়, সকল 

বিরোধ ও বৈষম্য ঘুচিয়া যাক্_-জীতিতে 
জাতিতে, রাজায় প্রজায়, পুরুষে নারীতে, ধনী 
দরিদ্রে এই নিশ্বমম সংগ্রাম দূর হইয়। সকলের 
মধ্যে সন্ভাব ও সাধু ইচ্ছার বিকাশ হউক, 

আমরা পরম্পরকে ভাই ভাই বলিয়। চিনি; 
-যাহাদের অন্নাভাব অর্থাভাব তাহাদের জন্য 

অরপূর্ণার ও লক্ষীর ভাণ্ডার মুক্ত হউক,অনাথ 

শিশুদের জন্য মাতৃক্রোড়ের স্সেহময় গৃহ 

প্রস্তত হউক, নিরাশ্রয়া মহিলাদের আশ্রম 



$ 

পুণ্যতপোবনের আভাস দিক। আমাদিগকে 

ইহাদের সেবায়, ইহাদের জীবনের বিকাশ 
ও সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টায় নিমুক্ত হইবার 

জন্য প্রেম দাও, আশ দাও, আনন্দ দাও | 

আমাদের অপূর্ণ সসীম জীবনের সকল ত্রটি 
অপরাধ এই মহাব্রতের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়! 
যাক্। তোমার মহিমা, তোমার শক্তি, তোমার 

ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক, তোমার ন্বর্গরাজা 

পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হউক। ও ব্রহ্মরুপাহি 
কেবলম্।৪। 



১৪ 

বুদ্ধিবিচার করিয়া জীবনের মানচিত্র গ্রস্ত 

করিব এবং তাহা সম্মুখে রাখিয়া ভবিষ্যতের 
ব্যবহার চালাইব, এমন আমাদের শঞ্ি 

কোথায়? আমরা কল্পনার চক্ষুতে কত আশার 

ঘর বাধি, কত স্থখের ছবি আঁকি, কিন্তু জগ- 

তের ঘটনাচক্র ত আমাদের আশা ব! স্থখের 

প্রতি লক্ষ্য করি! চলে না--প্ররুতির অনভি- 

ক্রমনীয় শক্তি তোমারই জ্ঞানময় মঙ্গল-ইচ্ছার 
অধীনে চলিয়া আমাদের জীবনের ন্যায্য সথখ- 

দুঃখ বিধান করিয়া যায়। তোমার অঙ্গুলির 

ইঙ্গিতেই মানবসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির 
পৃথক্ পৃথক্ কাধা ও ব্যবহারের সমবেত ফল 

আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে নিয়মিত 

করিতেছে । আজ কত উদ্যম কত উৎসাহ 

লইয়। জয়লাভের জন্য সংগ্রাম করি, দুদিন পরে 

হয়ত বিফলতার তিক্ত অভিজ্ঞত1 মনকে 

নিরাশ! ও বিষাদের অন্ধকারে ডুবাইয়! দিবে, 
'কিন্তু ইহা স্থির জানি আমাদের জীবনে তোমার 
ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে । তোমার কাজ করিবার 
জন্য জগতে পাঠাইয়্াছ, তোমার কাজের জন্ত 
যতদিন আবশ্ক হয় এখানে বাখিবে। 



১১ 

তোমার কাজ করিবার যোগ্যতা তুমিই দিবে। 

আমাদের স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, উচ্চাকাজ্ষা, 

সাংসারিক আসক্তি চূর্ণ করিবার জন্ত যদ্দি পরা- 

জয়, উপহাস, দ্বণা, রোগ, বিপদ প্রভৃতি শত 
বেদনার আঘাত আবশ্তক হয়, তুমি ভাহাই 
দিয়া আমাদিগকে তোমার সেবক করিয়! 

লও, এবং পূর্ণতার অধিকারী কর |6| 



১২ 

আমাকে দুঃখ দিয়াছ ভালই করিয়াছ, 
ছুঃখের আঘাত না পাইলে ত তোমার' কাছে 
শাস্তি পাইবার জন্ত আসিতাম না। আমাকে 

পাপপ্রলোভনের মধ্যে রাখিয়াছ, ভালই 
করিয়াছ, পাঁপের যন্ত্রণা ও প্রলোভনের ভয় ন৷ 

থাকিলেত তোমার চরণে অশ্রবিসঙ্জন 

করিতাম না। আমাকে কঠোর কর্তব্যের 

ভার দিয়াছ ভালই করিয়া, আমি এই 

ভারাক্রান্ত শ্রান্ত জীবনের মধ্যে তোমার সঙ্গ 

আরও মধুর, আরও আরামপ্রদ অস্থভব 

করিব। আমাকে সমাজের কোলাহল হইতে 
দুরে রাখিয়া এই নির্জন গৃহে একাকী 
করিয়াছ, ভালই হইয়াছে, আমি তোমার মধ্যে 

একাধারে পিতা, গুরু ও বন্ধুর ৫নকট্য 

পাইয়াছি। মঙ্গলময় দেবতা, তুমি যখন যে 
বিধান করিয়াছ তাহা হইতেই মঙ্কলফল 
পাইয়াছি; তুমি অন্ধকারে ফেলিয়াছ যাহাতে 

' তোমার আলোক আরও স্পষ্টভাবে দেধিতে 

পাই; তুমি সময়ে সময়ে নিরাশ ও ম্বৃতভাবের 
শীতল'ত। দাও, যাহাতে বসস্তকালের বৃক্ষের 

ন্যায় নৃতন আশ] নৃতন জীবন লইখ্জ। আবার 



১৩) 

ভোমার মহিম। প্রচার করি। তবে আর 

কেন অবিশ্বাসী হইব, আর কেন অন্ধকারে, 

কঠোর শীতের আক্রমণে তোমার দয়ার কথা 

ভুলিয়। কাপুরুষের মত, অরুতজ্ঞের মত 
কাদিব। সৃখেই রাখ আর দুঃখেই রাখ, আমি 

কোন অভিযোগ করিব না, কারণ জানি তুমি 
মঙ্গলময় ॥ ৬। 



১৪ 

শীতখ্খতুর অবসানে বসস্ত আসিল। 

এখানকার পৃথিবী এখন প্রতিদিন স্থধ্যক্িরণে 

হান্তময়ী হয়। গাছের ডালে নৃতন কচি 
পাতা আসিতেছে--বাগানে সবুজ ঘাসের 

মধ্যে কত সুন্দর ফুল ফুটিতেভে। তুমি এই 
শীতপ্রধান দেশে কিছুদিনের জন্য আনন্দ- 

উৎসব করিবার জন্য আসিয়াছ। প্ররুতি 

নৃতন বেশ পরিয়। তোমার চরণে ভক্তি-অর্থ্য 

দিতেছে । শিশু, বৃদ্ধ ও নরনারী সকলে 

প্রফুল্ল হইয়া অজ্ঞাতপারে তোমার সৌন্দয্য 
প্রকাশ করিতেছে । এখন আমাদের মনেও 

ত্ৰগীয় বসন্তের হাঁওয়। লাগুক, আমাদের 
হৃদয়ে প্রেমের ফুল প্রস্ক,টিত হইয়া চারিদিক 
আমোদিত করুক। আমাদিগকে নূতন 

আশা, নৃতন উৎসাহের বসন পরাইয়। তোমার 
নিকটে ডাক; আমাদের আলন্ত, স্বার্থ 

জড়তা, ছুঃখভয়, নিরাশার দীর্ঘশীত দূর হউক । 
ত্বামরা৷ আনন্দে তোমার এই নব বসস্তে নৃতন- 

ভাবে তোমার প্রিয় কার্ধ্য করি, তোমার 
জয় গাই। পুরাতন জীবনের সকল মলিন 
কামন! ও পাপপ্রলোভনের ম্বতি লুপ্ত হউক। 



১৫ 

কেবল ভবিষ্যতের উজ্জ্বল শিশ্মবন সুন্দর 

দিনগুলির দিকেই আমাদের সাগ্রহদৃষ্টি 
পড়ক। জীবনের ব্রতগুলি আবার নৃতন 
করিয়। দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করি এবং নৃতন 

আকাক্ষ। ও সংকল্প কার্যে পরিণত করিয়া 

জনে প্রেমে ও পুণ্যে তোমীর সহিত যুক্ত 

হইবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হই। তুমি 
আমাদের সহায় হও ॥ ৭॥ 



১৬ 

ম, আমাকে শিশুর মত করিয়। রাখ? 

রান্তায় বাহির হইলেই দেখি কত ছোট ছোট 

ছেলেমেয়ে খেল! করিতেছে, তাহাদের প্রাণে 

কত আনন্দ, তাহাদের মুখে কত সৌন্দধ্য। 
আমার ইচ্ছ! হয় তাহাদের সঙ্গে এক হই, 
তাহাদের হৃদয়ের সরলত। নির্ভয় নিশ্চিত 

প্রফুল্প ভাব ফিরিয়া পাই। তুমি শিশুদের 

ভাষ। ও শিশুদের ভাব বুঝ, তাহাদের সঙ্গে 

তুমি খেলা কর, তাহাদের সঙ্গে তোমার কত 

বন্ধুত্ব ভালাবাস। হয়। আমাকে কি তাহার 

অংশী করিবে ন1? আমি কেন শত 

সাংসারিক কুটিলত।, উদ্বেগ, আশঙ্ক।, কুচিন্তা 

হইতে মুক্ত হইতে পারি না) আমি কেন 

শিশুদের মত সরল নির্দোষ ও নিফলম্ক হইতে 
পারি ন1? তাহার। পিতামাতার ন্নেছে 

বিশ্বাস করে, তীহাদের উপরে সকল ভাবন। 
চিন্তার ভার দেয়, আহার নিদ্রা পোষাক 

পিরিচ্ছদের জন্য তাহাদের উপরে নির্ভর করে 

এজন্যই তাহাদের ভয় নাই, ছুঃখ নাই, চিন্তা 

নাই। আমি কেন সেরপ তোমাতে নির্ভরৎ 

করিতে পারি না, তোমার হাতে সম্পূর্ণ 



১৪ 

জীবনের ভার দিয়! নিশ্চিন্ত হইতে পারি না, 

আমাকে কেন শত স্বার্থ, মলিনতা, অহঙ্কার 

নীচের দিকে টানিয়া সংসারের সঙ্গে বাধিতে 

চেষ্টা করে? তুমি এখন আমার হৃদয়কে 

শিশুর মত সরল করিয়। দাও, আমি কেবল 

তোমাকেই ভাকিব। শাস্ত্র পড়িয়। জ্ঞানী 

হইতে চাই না, অনেক পরীক্ষ। করিয়া তোমার 
দয়ার অন্রান্ত গ্রমাণ পাইয়াছি, এই আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করিয়া শিশুর মত তোমার 

কোলেই থাকিতে চাই ॥ ৮| 



১৮ 

অন্তরতর অন্তরতম দেবতা, হৃদয়ের সকল 

কথ! জানিতেছ, সকল চিন্ত! দেখিতেছ, সকল 
প্রার্থনা গুনিতেছ, সকল আশা ও আকাঙ্ষ। 

গণনা করিতেছ। তোমার কাছে লুকাইবার 

কিআছে? সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে, শয়নে 

জাগরণে, রোগে স্বাস্থো, সম্পদে বিপদে সকল 

অবস্থাতেই তোমার জাগ্রত দৃষ্টি আমার উপর 
রহিয়াছে। তোমার চোখের দূরে কেহই 
নয়। অন্ধকারে তোমার জ্যোতি, আলোকেও 

তোমার স্থিতি, বাহিরে আকাশ পুর্ণ 

করিয়। তুঘি, অন্তরে চৈতন্যময়রূপে তুমি । 

আমার অজ্ঞাতপারে আমার মনে কোন্ 

ভাবটা অস্কুরিত হইয়। কিঞ্জপে বিকাশ 

পাইতেছে এবং আমার অজ্ঞাতসারে 
কি রহস্যময় নি্মে সেই ভাবটা স্থগান্ধ 

পুষ্পের ন্যায় সৌরভ বিস্তার করিতেছে 
বা! ফলবতী হইয়৷ কালের গর্ভে লয় পাইতেছে 

তাহা তুমি জান। কোন্ অস্ত চিন্তার সহিত 
সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করি, কোন্ কঠোর 

প্রলোভনের নিকট পরাজিত হইয়। নিজের 

দুর্বলতার জন্য অনুতাপ করি তাহাও তুমি 



টন 

ভ্বান। ভয়ে বিপদে অসহার় হইলে কাহার 

নাম স্মরণ করি, উদ্বেগে অশান্তিতে চঞ্চল 

হইলে কাহার উপর নির্ভর রাখি তাভাও তুমি 
দেখ। আবার জীবনের উন্নতির বন্য কতটুকু 

সাধনা করি, মানবসমাজের সেবার জন্য 

কতটুকু আকাজ্ষ। করি তাহাও তুমি দেখ। 

তুমি ন্যাঘবান্ বিচারপতি, সকল মঙ্গল 

বিধাতা "আমার যোগ্যতা! অনুপারে আমার 

জীবনের প্রয়োজন অনুনারে ভোমার 

করুণ! বর্ষণ করিও ॥ ৯॥ 



বইও 

অন্তর-দেবত॥ তোমার গঙ্গল-মৃত্ি 

মমাজের সকল ঘটনার চালক, তোমার প্রেম 

সম।জজ-বন্ধনের মূল, তোমার জ্ঞান সমাজের 

চিন্তাগত উন্নতির লক্ষ্য। তোমাকে আর 

আমি নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ 

রাখিব না, তোমাকে কেবল উপাসনা-গৃহের 

দেয়ালের মধ্যে বর্তমান দেখিব না; তোমাকে 

আমার প্রিয় বন্ধুদেও অন্তরের সৌন্দধা, সরলতা 

ও মহত্বের মধ্যে অন্বেষণ করিব না, তুমি যে 

এই বিশ্বতৃবনময় আপনার জ্ঞান প্রেম ও 

মঙ্গলভাব বিস্তার করিতেছ। তুমি যে 

সমাজের দেবত।। সকল জাতি সকল দেশ নান। 

ধন্মানুষ্ঠানে, বৈজ্ঞানিক পধ্যবেক্গণে, দার্শনিক 

আলোচনায়, রাজনৈতিক প্রচেষ্টায়, শিল্প- 
চঙ্চায়। নৈতিক ও সামাজিক হিতৈষণায়, 

ব্যবসাবাণিজ্যে তোমারই অনন্ত স্বরূপকে 
ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, তোমারই সত্য 

জানিতেছে, তোমারই প্রেমে মাতোয়ারা 

হইতেছে ও তোমারই মঙ্গলইচ্ছা সাধন 
করিতেছে । কিছুই অবজ্ঞা করিতে পারি 

না) কাহাকেও ক্ষুদ্র ভাবিতে পারি না। 



২৯ 

তোমার স্পর্শে সকলই হুন্দর, তোম। কর্তৃক 

আচ্ঘ।দিত হই! সকলি মৃহং। আমাদিগকে 

তোমার এই বিশ্বরূপের উপাসক কর, তোমার 

মানবনস্তানের কল্যাণে নিয়োজিত রাখ। 

কোন বিশেষ গণ্তী ব! বিশেষ পাত্রে যেন 

আমাদের হৃদয়ের প্রেম সংকীর্ণতা লাভ না 

করে। তোমার বিশ্বীবনের সহিত এক 

করিয়া তোমার জ্ঞানে তোমার প্রেমে, 

ভোমার ম্ঙ্গলভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া 

আমাদের জীবনকে মানবসমাজের সেবায় 

ধন্য কর ॥১০|। 



০৬, 

সাধনার ধন, হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে 

গোপনে তোমাক্ষে রাখিব। মানুষ যাহাতে 

জানিতে ন। পারে, এমন ভাবে আমি তোমার 

সঙ্গে প্রেম করিব। যে উচ্চলোকে উঠিলে 
তোমার সহিত নিত্যকালের জন্য মিলন হয় 

আমি তাহার অযোগ্য, কিন্ত তুমি ত প্রেমময়, 

তোমার দীন ভক্তসন্তানের জন্য তুমি নিষ্ 
ভূমিতে আমার মলিন পঙ্ষিল হৃদয়ের এক 

কোণে এক মুহুর্তের জন্তও দেখ! দিও, তবেই 
আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। আমি 

তোমার জন্য প্রতিদিন সকালে হৃদয়ের ভক্তি- 

পুম্পে মাল। গাঁখিয়া' কৃতজ্ঞতার অশ্রু চন্দনে 

অর্চিত করিয়া, বিনয়ের মাল! লইয়া, আশার 

প্রদীপ হাতে, বিশ্বাসের ধৃপধূনাতে, জীবনের 
সকলকার্ধ্য স্রভিযুক্ত করিয়া, তোমার 

মন্দিরের দ্বারে প্রতীক্ষা করিব। তুমি আমার 
চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াও দীনের এই পুজ। 
গ্রহণ করিও, আমি আর কিছু চাই না, 
তোমার কাছে আর কোন ভিক্ষা করি না, 

কেবল তোমাকে প্রীতি দিয়া তোমার প্রিয়- 

কাধ্য সাধন করিয়া যেন নিজকে ধন্য ও 



২৩ 

পবিত্র মনে করি। তুমি যদি ভাল মনে কর 
তবে এই ভিথারীকে দিনান্তে বা সধাহাস্তে 
ব! মাসাস্তে একবার দেখ! দিও, আর যি 

তোমার ন্যায় ও মঙ্গলনিয়মে আমার ভাগ্যে 

যোগীজনবাঞ্ছিত পুণ্যদর্শন লাভ নাহয়, 

যদি তোমার মধুরম্পর্শ ও অমুতরসের আম্বাদ 

লাভ ন। হয়, তবেও আমি কোন অভিযোগ 

করিব না,_কেবল গভীর ভক্তির সহিত 

তোমার সন্তান্গণের সেবায় জীবনপাত 

করিব ॥১১। 



২৪ 

তোমার কাজ তুমি করিবে, আমর! 
কেবল নিমিন্ত মাত্র। তোমার মঙ্গলইচ্ছ! 

পূর্ণ হইবে, মান্থষের কোন সাধ্য নাই তাহাতে 

বাধ। দেয়। তোমার নিয়মে রবিশশীগ্রহ- 

তার! চলিতেছে, তোমার নিয়মে জড়ীয়শক্তি- 
সকল ও প্রাণীঞ্গগৎ চালিত হইতেছে-_ ইহারা 

না! জানিম়্াও তোমারই অভিপ্রায় সিদ্ধ 

করিতেছে । মানুষই কি কেবল তোমার 

এই মঙ্গল অনুষ্ঠানের বাহিরে পড়িয়। 

থাকিবে? মান্ধষের ইচ্ছ। স্বাধীন বলিয়। কি 
মানুষ আপনার স্বার্থসাধনেই নিযুক্ত থাকিবে 
ও তোমার নিয়মের বিরুদ্ধে চলিয়। তোমার 

স্থষ্টির উদ্দেশ্ট ব্যর্থ করিবে? তাহাত সম্ভব 

নয়। তুমি যে মান্ষকেও তোমার নিগৃঢ় 

শক্তির অধীন করিয়াছ। মানুষ ইচ্ছায় ব! 

অনিচ্ছায়, জানিয়া হউক ন। জানিয়া! হউক, 
তোমার প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়৷ অথব! 

' তোমার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া তোমার 

সহযোগীতার অভিপ্রায়ে অথবা তোমার সহিত 

প্রতিঘোগিতার জন্য নানারূপে প্রত্াক্ষ ও 

পরোক্ষভাবে তোমারই মঙ্গলইচ্ছা সাধন 



৫ 

করিতেছে। মানুষ যেখানে আপনার স্বার্থ 

অন্বেষণ করে সেখানেও তুমি সেই স্বার্থপর 
মানুষকে সমাব্ষহিতের যন্ত্র করিয়া লওড। 
মানুষের অভ্যামগত, চেতন বা প্রবৃত্তিগত 

জীবনকে তুমি জড়জগতের বা প্রাণীজগতের 
সাধারণ নিয়মের অধীনে রাখিয়াছ আবার 

স্বেচ্ছাকৃত কন্মকেও পরিণামে মঙ্গলের 

দিকেই প্রেরণ করিতেছ, আমাকে তোমার 

এই বিশ্বমঙ্গলসাধনের যন্ত্র করিয়া লও ॥১২ ॥ 



খ্ঙ 

তোমার প্রেম-সাধন করাই জীবনের 

ব্রত। তোমার শ্রীতি দ্বার অন্ুপ্রাণিত 

হইয়া যেন সকল কর্মে প্রবৃত্ত হই। যতক্ষণ 
সমাজে বন্ধুদের মধ্যে থাকি ততক্ষণও যেন 

তোমার প্রেমে মগ্ন থাকিয়া সকল বাক্য ও 

ব্যবহার সংযত করি। যখন প্রকৃতিতে বৃক্ষ, 

লতা, আকাশ, প্রান্তর, নদী, সমুদ্র, পর্বত, 

অরণ্যের শোভা৷ দেখিতে যাই, তখনও তোমার 

লৌন্দর্্য ধ্যান করিয়! তোমার প্রেমেই যেন 
সকল জড়জীবজগৎকে আলিঙ্গন করিতে 

পারি। সকল অহঙ্কার ও উদ্ধত আকাজ্ঞা 

দূরে যাক, সকল অশান্তি উদ্বেগ, বিরহ বিচ্ছেদ 
চিরকালের জন্য নিবিয়। যাক্। হৃদয়ে তোমার 

প্রেমের শীতলধার প্রবাহিত হউক। তোমার 

উজ্জ্বল আলোকে সকল অন্বকর পলায়ন 

করুক। আশ! বিশ্বান, শাস্তি সহিষ্ণুতা, 
বিনয় ভক্তি আমার স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত 

হউক। তোমার আদেশ শুনিবার জন্য, 
তোমার সংসর্গ লাভ করিবার জন্য প্রাণে 

ব্যাকুল আকাঙ্ষ! জাগিয়া উঠুক । তোমাতেই 
সকল অবস্থায় নির্ভর করিয়া তোমার মঙ্গল 



তথ 

ইচ্ছাতে জীবনের সকল ছুঃখ বিপদ রোগ 

শোক সমর্পণ করিয়া, সন্ধঞ্ট চিত্তে তোমাকে 

যেন অচ্চনা করি । সংসারের কোন প্রলোভন 

কোন পরীক্ষা আর যেন আমাকে বিচলিত 

নাকরে। সখ সম্পদ যাহা কিছু আসে 

তোমারই করুণার দান বলিয়া কতজ্ঞতার 
সহিত গ্রহণ করিব । হে প্রেমময়, হে হৃদয়ের 

স্বামি, তুমি আমাকে তোমার করিয়া 
লও ॥১৩|। 

১ 



চু 

আমার জীবনের ভাব ভুমি গ্রহণ কর। 
তোমার কাজ আদর দ্বার। করাইয়। লও 
যদি আমি তোমার সেবার অযোগ্য হইয়া 
থাকি তবে তোমার ভক্ত নরনারীদের দ্বার! 

তোমার স্বর্গরাজ্য স্থাপন কর। পৃথিব'র 

পাপতাপের বোঝ। যাহাতে কমে, লোকের 

দুঃখদুর্গতি যাহাতে দূর হয়, রোগ স্বৃত্যু 
জর] থাহাতে সংসারের সুখ শান্তি নষ্ট ন। 

করে, আর্ত যাহাতে সাহাযা পায়, শোকী 

যাহাতে সাত্বন। পায়, দরিদ্র যাহাতে অভাব 

মুক্ত হয়, অনাহার ও মহামারী যাহাতে 

অমঙ্গলের ছায়াপাত না করে, সকল মানুষের 

মধ্যে যাহাতে ভ্রাতভাব হয় এমন ব্যবস্থ। 

তুমি কর-_এই শুভদিন আনিবার জন্য 

তোমার সন্তান্গণের প্রাণে শুভসংকল্প 

জাগাইয়া দাও । মানুষের মধ্যে যে তোমার 

দেবমৃত্তির আবির্ভাব, যাহাকে আমরা! অজ্ঞ, 

অধম বলিয়! হেয় জান করি তাহার মধ্যেও 

ষেঅনস্ত জান প্রেম ও মঙ্গলভাবের বীজ 

লুকায়িত আছে, উপযুক্ত সুবিধা পাইলে, 
উন্নত সমাজ ও উন্নত শিক্ষার সংস্পর্শে যে 



২৯ 

তাহার সকল শক্তি বিকাশ্তি ভইয়া পূর্ণতার 
দিকে লইয়। যাইতে পারে এই সত্যটি তোমার 
সকল মেবকের প্রানে স্পষ্টবূপে গ্রকাঁশিত 

কর। ধশ্বমগুনীসকল মাচ্গষের দেবভাঁব 

মকল ফুটাইয়! পৃথিবীকে দেবলোকে পরিণত 
করুন। ভুমি নিজে ত অনন্ত জান অনন্ত 

প্রেম লইয়! মঙ্গলনিয়ম রঙ্গ। করিতেছ, 

শমাদিগকেও ভোমার গহযোগী করিয়। 
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ভূমি আমার সকল চিন্ত! অধিকার করিয়! 
লও। গোপনে গোপনে মনের কোণে যে 

সকল কামনা! পোষণ করিতেছি, তাহাও তৃমি 

ছিন্ন করিয়। দাও। তোমাকে ফাকি দিয়! 

মিথ্যা! আশার কুহকে যে সকল ছন্নবেশী 

অমঙ্গলকে এতদিন অভিনাদন করিয়াছি 
তাহারা তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গলরূপের 

আলোকে লঙ্জ। পাইয়।৷ পলায়ন করুক। 

যেখানে আমি নিজের চেষ্টায় তোমার হইতে 

পারি নাই, সেখানে তুমি জোর করিয়৷ আমার 
সকল কাড়িয়৷ লও । সুখের আশায় যত কল্পনার 

থর নাধি, শ্রেয়কে ছাড়িয়া যত প্রেয়ের লেবা 

করি, তাহ! তুমি ভাঙ্গিয়। দাও। আমার 

পথ বন্ধ করিয়া তুমি দ্াড়াও। আমি 

সংসার হইতে মন ফিরাইয়। যাহাতে তোমাকে 

সকল জীবন অর্পণ করিতে পারি, এজন্য তৃমি 
সংসারের যত রোগ, মৃত্যু, অপমান, পরাজয়ের 

তিক্ত আম্বাদ দাও। আমাকে তোমার 

প্রেমের পাশে বীধিয়া লও, আমি তোমার 

অন্গপম সৌন্দধ্য দেখিয়া আর নকলি ভূলিয়। 
যাই, তোমাৰ প্রেমে বন্দী হইয়া তোমাকেই 
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জীবনের স্বামী বলিম্বা স্বীকার করি, কোন 

ইন্দ্রিয়ের উপরোধ, কোন বাসনার কোন 
প্রলোভনের আক্রমণে বিচলিত না হই। 

আমি তোমার মধ্যে ডুবিয়া নিক্গকে ভুলিয়! 

যাই, কোন অহঙ্কার আর আমাকে পতনের 

দিকে না লইয়া যায়। আমিত্বকে সম্পূর্ণন্ধপে 
বিনাশ করিয়া তুমিত্বের সহিত এক হইয়া 
যাই। কেবল তোখার প্রীতিতে অন প্রাণিত 

হইয়াই সকল কাজ ক্র, সকল কথা 
বলি।১৫॥ 
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আমার ভিতরে তোমার অধিষ্ঠন, আমার 

শরীর তোমার মন্দির, আমার' আত্মু। 

তোমারই প্রতিনিধি, আমাকে যে অপমান 

করে পে তোমারই অবমাননার জন্য দায়ী, 

তুমি তাঁভর বিচার করিপ। মাগষের প্রতি 

যুখন শ্রদ্ধাসম্মান অপণ করি, মানুষের মধো 

যে সকল সদ্গুণ আছে তাহার নিকট যখন 

মন্তক অবনত করি তখন তোমাকেই অদ্ধা 
সম্মানের সহিত প্রণিপাত কর! হয়। আমার 

বন্ধুদের মধ্ো খে ধশ্মভাব, সরলতা, প্রেম ৪ 

সেবার আকাজ্। দেখি তাহাতে তোমারই 

নঙ্জলভাবের প্রকাশ, তাহাদের মনষাত 

তোমারই দেবত্বের ছবি--প্রত্যেক মানুষ 

তোমার অনন্ত ভাবের আংশিক অবতার। 

মানুষকে যেন নানুষ বলিয়া সম্মান 

করি, কোন মানুষকে যেন আমার 

স্বার্থসাধনের বস্ত্র ন। করি। যখানে 

অসত্য, অন্তায়, অধশ্মের রাঞ্জত,। যেখানে 

হর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, যেখানে 

সাধুভক্তের উপর পাপীদের বিদ্রুপ, উপেক্ষ। 

ও অপমান, যেখানে তোমার এশ্বধধ্যকে 
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অবমানন। কর। হর সেখানে আমাকে তোমার 

ন্যায়দণ্ডের প্রতিনিধি করিয়া উচ্যতহত্ত 

রাখিও। আর আমি যখন অন্তায় পথে চলি, 

অশ্তত কাঙ্জ করি, ভখন তোমার পুজার 
অযোগ্য ই, ভোষার মন্দিরকে অপবিত্র 

করি, এই অপরাধের জন্য আমাকে কঠোরতম 

শান্তি বিধান করি9। তুমি সর্বদা আমার 
চক্ষুর সম্মুখে বর্তমান থাকিয়। আমার সকল 

চিজ্ঞ। বাক্য ৭ কন্মকে শুভপথে প্রেরণ! 

দি৭॥১৬। 
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জীবনের সকল কাজে কেন তোমাকে 

দেখি না? তুমি ত কেবল উপাসনার দেবতা! 
নও, তুমি ষে আমার হৃদয়ের দেবতা, তুমি 
ষে আমার জীবনের স্বামী । তোমাকে 

ছাড়িয়া আমি এক মুহুর্ত ও বাঁচিতে পারি 

না, তোমার কৃপায় বিদ্যাবুদ্ধি সকলই 
পাইয়াছি, তবে কেন অনেক সমন্ন তোমাকে 

ভুলিয়া থাকি, তবে কেন আহারে নিদ্রায়, 

ভ্রমনে গ্রন্থপাঠে, বন্ধুদমাগমে তোমার নাম 

স্মরণ করি না, তোমার বর্তমানতা। অন্গুভব 

করিয়৷ গা্তীরধর্য রাখিতে পারি ন? আধ্যাত্মিক 

সাধনার জন্য চিত্বকে স্থির করিতে হয়, বাক্য 

যত করিতে হয়, কার্য তোমার প্রেমের 

দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পন্ন করিতে হয়। 

আমি ত তাহার কিছুই করিতেছি না। তুমি 

আমার নকল চিন্তা, নকল কথা, সকল কাজ 

গ্রহণ করিবে, আমার লৌহময় জীবন তোমার 
স্পর্শে সোনার হইবে, দিনরাত তুমি আমার 
সঙ্গে আমার হদয়ে বাম করিবে, আমি 

কেবল তোমার কথ! শুনিয়! চলিব, তোমার 

প্রিয় কাজে দিন কাটাইব, তোমার পুজ। 
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আরাধনা) তোমার ভক্তর্দের সহবাস, তোমার 

করুণা ও তোমার মহিমার আলোচন। করিয়া 

আনন্দে জীবন যাপন করিব, এমন শুভদিন 

কবে আসিবে । আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় 

তোমার দিকে চাহিয়। থাকিব। তোমার 

করুণার শ্োত আমার সকল সাংসারিফ 

কামন! ভাসাইয়া লইয়া যাক্ ॥১৭| 
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তোমার মঙ্গলবিধানেই সকল ঘটন। 

নিয়মিত হয়, একটা গাছের পাতাও তোমার 

ইচ্ছা ভিন্ন নড়িতে পারে না, একটা পাখীর 

পালকও তোমার নিম্নম ছাড় মাটিতে 

পড়িতে পারে না। সমুদয় জগৎ এই এক 

নিয়মে বাধা, মানুষের ইচ্ছাকৃত কাজও ইহ! 
অতিক্রম করিতে পারে ন।। 'আমর। 

প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে আপনার ইচ্ছান্তবূপ 

কাজ করি, অথচ নকলের সমবেত কায্যের 

ফল জগতের মঙ্গলের দিকেই চলিতেছে। 

তোমার মঙ্গলনিয়ম যেমন প্রকৃতিতে 

তেমনি মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আম 

তবে আর বৃথ! উদ্বেগ অশাস্তি ভোগ করিব 

না, ভোমার ইচ্ছাতে আশ। বিশ্বাসের সহিত 

নির্ভর করিয়া সকল অবস্থায় সহিষ্ণু থাকিব, 
তোমার মধ্যে জীবনের শাস্তি ও আনন্দ 

অন্বেষণ করিব | যখন স্থখ সম্পদ আসে তখন 

যেমন তোমার আশীর্বাদ জ্ঞানে সন্তষ্ট চিত্তে 

গহণ করিব, তেমনি ছুঃখ বিপদের বোঝ।৪ 

তোমার হাতের বেদনার দান বূপে অবনত 

পস্তকে বহন করিব। জীবনের সকলভার 
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সম্পূর্ণরূপে ভোমার চরণে সমর্পণ করিতেছি-_ 

যে পথে গেলে তোমার সেবা! করিতে পারিব, 

যে পথে গেলে তোমার সন্ভতানগণের কাজে 

লাগিতে পারিব, সেই পথে তুমি আমাকে 
লইয়। যাও। আমার স্বার্থম্খীন কামনা- 
গুলিকে পদে পরদে নিশ্পেষিত করিয়া, সকল 

লুন্ধআশাকে ছিন্ন করিয়া আমাকে তোমার 

মঙ্গলমন্ত্রের সাধক করিয়। লও, আমি তোমার 

হাতের যন্ত্র হইয়! যাই 1১৮॥ 
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কথ।র সঙ্গে কথ। গাথিদ্। আমর। যে 

প্রার্থনার মাল। প্রস্তুত করি ভাহ| ত্তোমার 

চরণে তেমন শোভ। পায় না_-যখম আমরা 

জীবন দিয়া তোমার উপাসন। করি তখনই 
তোমার পুজার উপযোগী সমাহার হয়। 

আমরা প্রতিদিন নিয়ম রক্ষার জন্য প্রার্থনা 

করি, অভ্যাসের দাস হইয়া, আধ্যাত্মিক অর্থ 
ভুলিয়া কেবল বাহ্িক ক্রিয়ায় সন্ত থাকি, 

এজন্যই আমাদের হদয় শু হয়, গোার্থনা 
প্রাণহীন হয়, তোমার প্রেরণা ও আদেশ 

আমরা শুনিতে পাই না। যখন জীবনের 

প্রত্যেক কথ।, প্রত্যেক কাজ ও প্রত্যেক 

চিন্তায় তোমাকে ম্মরণ করি, তোমার প্রীতির 

সাধন করি, যখন তোমার সেবাকেই জীবনের 

একমান্র ব্রত করিয়। লই, তখনই আমাদের 

প্রক্ূত উপাসন! হয়, তখন তুমি কত নিকটে, 

তুমি কত আপনার তাহা অন্গুভব করি, তখন 
তোমাকে সত্যশিবন্থন্দরূপে প্রত্যক্ষ 

দেখিতে পাই। তুমি রূপা করিয়। আমা- 
দিগকে এই সেবার ধর্ম শিখাও, আমরা 

যাহাতে জীবন দিয়া তোমার নিত্য উপাসন। 



৩৯ 

করিতে পারি, এজন্ত ভক্তি দাও, বল 

দাও ॥১৯| 



9০ 

জীবন দিয় কিরূপে তোমার উপাসন। 

করিব, তোমার মন্দিরের দ্বারে ক্িক্ূপে 

নিজকে দীন সেবকের মত সতত দণ্ডায়মান 

রাখিব, তোমার পূজার থালিরূপে সকল 

ইচ্ছা সকল কামনাকে কিরূপে সাজাইব 
তোমার সভার মধ্যে নিজকে কিরূপে 

ডুবাইয়। রাখিব, অন্তর বাহুর কিব্ধপে 
তোমাতে পূর্ণ দেখব, প্রতি মুহূর্তে তুমি 

আমার সঙ্গে রহিয়াছ এমন নয়, তুমি আমার 
অস্করেই রহিম়্াছ ইহা কিন্ধপে অনুভব 
করিব; প্রত্যেক কথার সঙ্জে তোমার সায় 

পাইব, প্রত্যেক কাজের আরস্তে, মধ্যে ও 

শেষে তোমার করুণ। ভিক্ষ। করিব, তোমাকে 

কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণিপাত করিব--এই মহ।- 

সাধনা তুমি আমাকে শিখাও, এই পবিত্র 
ব্রতে আমাকে তুমি সিদ্ধ দাও। আমি 
কি চিরদিন কেবল মুখের প্রার্থনায়, চিন্তার 

উপাসনায়ই কাটাইব » আমাকে কি তুমি 
জীবনের কাজ ও ব্যবহারের মধ্যে তোমার 

প্রিয়কার্ধ'সাধনের উপাসন। শিখাইবে না? 

তুমি আমাকে এই সেবার ধর সাধন করিতে 



8১ 

ভাকিয়াছ, আমি যেন তোমার আহ্বানের 

উপযুক্ত হই ॥২০| 



৪২ 

মন ধখন বিষাদে অবদক্ন হয়, চারিদিক 

যখন নিরাশায় অন্ধকার দেখি, তোমার 

উপাসনায় যখন প্রেরণা পাই না, তখনও 

শুফকঠে তোমার নাম গাহব। জীবনের 

কথায় ও কাজে যখন তোমার নিকট হইতে 

দূরে চলিয়া যাই; অপ্রেম, অভিমান, লঘুতা, 

স্বার্থপরতা যখন ব্যবহারকে কলঙ্কিত করে, 

যখন ন্তাধ্যভাবে ব। অন্যায়দূপে সমাজের 

সর্বত্র উপেক্ষিত ও নিন্দিত হই, তখনও 

দিনের একটি মুহূর্ত তোমার সম্মুখে বসিয়! 
সকল ছুঃখ সকল অভাব জানাইব, নকল 

কুদ্রতার জন্য অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইব, 

ও সকল বাধাবিস্সত্বেও বিশ্বাসের সহিত 

তোমার নিকট বল প্রার্থনা করিব । কাধ্য- 

গত চিন্তাগত ও বাক্যগত জীবনে কত পতন, 

কত মলিনত| রহিয়াছে তুমি তাহা জান, 

কিন্ত তোমার কৃপায় আমি প্রার্থনার সময়ে 

আকাঙ্ষাগত জীবনটিকে তোমার স্বর্গের 

আলোকে নিম্মল করিয়া লইতে পারিতেছি, 

এজন্য তোমাকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি ॥২১। 



৪৩ 

দীনাত্স।র! ধন্য, কারণ তাহার তোমার 

নিকট পান্বনা পাইবেন। পবিরাত্মারা 

ধন্য, কারণ তাহারা তোমার দর্শন পাইবেন। 

আমাদের মনে দীনতা আস্থক, আমাদের 

হ্বদয় পৰিত্র হউক, যাহাতে আমর! তোমার 

আরও নিকটে আগিতে পারি ও আমাদের 

অন্তরে তোমাকেই প্রকাশিত দেখিতে 
পারি। আমর! অনেক শাস্ম পড়িয়। জ্ঞানী 

হইতে পারি নাই কিন্ত আমর। যে নিজের 

অজ্ঞত! জানিয়। নিজকে দীন দ্বরিদ্র ভাবিতে 

পারিয়াছি ইহার জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ 
থাকিব। আমর! এত অজ্ঞ, এত দুর্বল, 

এত অপহায় বলিয়াই আশা, বিশ্বাস, ভক্তি, 
বিনয়ের সহিত তোমার উপরে নির্ভর কিয়! 

আছি, তোমার হাতে সকল ভার দিয়! 

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আমরা স্থখ শাস্ত 

সন্তোষ চাই না প্রভো, তুমি যে ছুংখ দিয়! 

আমাদের আত্মাকে তোমার দিকে ফিরাইয়াছ 

ইহাই আমাদের অক্ষয় সখ; তুমি থে 
তোমার অনন্ত প্রেম পুণ্য ও মঙ্গল ভাবের 

আদর্শ প্রকাশিত করিয়। আমাদের বর্তমান 



১. 

অীবনের প্রতি অপন্তোষ ৪ বিরাগ এবং 

অতীত জীবনের অপরাধের জন্য অস্কুতাপ 

ও প্রার্থন| জন্মাইয়াছ তাহাই আমাদের শাস্তি 
ও সন্ভোষ। তোমাকে পরিপূর্ণভাবে 

গ্রহণ করিতে পারি এমন শক্তি ত আমাদের 

রকমাংসের দেহে নাই; তোমার জলন্ত 

জ্যোতিঃ দেখিতে পারি এমন 

শক্তি ত আমাদের মর্ত্যচক্ষ্ুতে নাই; তবে 

কেন মহোচ্চপদ ও অনদীম শক্তির জন্য 

ললায়িত হইয়। বিফলতার তিক্ত আস্বাদ লাভ 

করিব, তুমি যতটুক্ক ভাল বুঝ ততটুকু 
আমের নিকট প্রকাশিত করিও এবং 

আমাদের বাক্য চিন্ত। কাধ্য ও 'আকাজঙ্ষ। 

অগ্ধ্যায়ী আধ্যাত্মিক সত্যের ও আধ্যাত্মিক 

শক্তির অধিকারী করিও। আমবর। জানি 

তুমি মঙ্গলময়, তোমার হাতে সম্পূর্ণ আত্ম- 
সম্পগ করিলে কোন ভয় উদ্বেগের কারণ 

নই, তুমি যথানিয়মে আমাদিগকে স্ুপথে ও 

নুনঙ্গে চানাইঘা তোমার কোলে টানিয়! 

লইবে। কেবল শক্তি চালন। ৭ শক্তি 

বিকাশের জনা ব্যাকুল ভইয়। আমরা 



৪৫ 

মামিত্বকেই স্ফীত করিস্তেছি, অহঙ্কার ও 
উদ্ধত ভাব আমাদের শক্রত। সাধন 

করিতেছে। এখন তুমি আমাদের হও, 
আমরা তোমার হই--ক্ষুত্র আমিত্বকে 

একেব।রে মুছিয়। ফেলিয়। জগতের সেবায়, 

তোমার দেবায় আনন্দ উপভোগ করি। 

আমাদের এই প্রার্থন। তুমি সফল কর ॥২২। 



8৬ 

আমাদের শরীরের প্রয়োজনের জন্য মাহ। 
হাহা তুমি বিধান করিয়াছ' তাহার, জন্ম 

আমাদের কোন্ প্রয়াপ করিতে হয় না, 

আলোক, বাতাস, জল মুক্তভাবে তুমি সকলের 

জন্ত রিতরণ করিতেছ। বর্ণ গন্ধরস উপ- 

ভোগ করিবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় চালন। 

করিতে হয়, সকল মানুষই সমান ভাবে ইঞ্জ্িয 
জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কিন্তু তুমি যে 
আনন্দময় মঙ্গলময়--তুমি থে স্বন্দর দেবত। 

তাহ অন্কভব করিবার জন্য আমাদের নিজের 

সাধন।র আবশ্ঠক হয়, নিজের ইচ্ছাশক্তির 

সহিত তোমার কপার যেগের দরকার হয়। 

বিশ্বাম ভক্তি না থাকিলে আনন্দব্ূপে 

তোমাকে অন্তরে পাওয়া যায় না। আমর! 

যে তোমার জন্য পিপাসিত; আমাদের 

চারিদিক অন্ধকার, নিজের মকল শক্তি সাধন৷ 

ব্যর্থ হইয়! গেল তুমি ত তাহা দেখিতেছ 
জানিতেছ। এখন তুমি কপ! করিয়। আমাদের 
নিকট অন্বতরূপে আনন্বরূপে প্রকাশিত হইয়। 
আমাদেব তাপিত তৃষিত হৃদয়কে শীতল কর। 
তোমার প্রেম ও সৌন্দধ্য লইয়। আমাদের 
প্রাণকে রস কর, আলোকিত কর |২৩॥ 



৪8ধ 

আজিকার দ্বিনের কাধ্য আরম্ভ করিবার 

পূর্বে তোমাকে ন্মরণ করি । তোমার কৃপায় 
কল্যকার জীবনে যত প্রীতি ও আনন্দ সম্ভোগ 

করিলাম তাহার জন্য তোমাকে ভক্তি ও 

রুতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করি। রাজ্ির 

অন্ধকারে তুমি আমাকে ভয় বিপদ ও পাপ 

হইতে রক্ষা করিয়া আমার শরীর ও মনের 
সকল ক্ষতি পূরণ করিয়াছ, ক্লাস্তি দূর করিয়াছ 

এজন্য তোমাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। 

তুমি আজ সকল বাক্যে, সকল কন্মে সকল 

চিন্তায় আমার সঙ্গে থাক । আমাকে তোমার 

প্রেমে সরনম ও তোমার আনন্দে নতেজ রাখ । 

সকল বিষাদ ও নিরাশা চলিয়া যাক্। 

যেখানে যত ধশ্মবন্ধু আছেন সকলের আত্মার 

সহিত আমার আত্মাকে মিলাইয়। দাও। 
আমর! পরম্পরের প্রার্থনা আকাঙ্ষা ও 

উৎসাহের বলে বলীয়ান হই। যেখানে যত 

দুঃখী তাপী দরিদ্র রোগী শোকী অন্নাথ 

আছেন, সকলের জন্ত আমাদের সমবেদনা'র 

ও করুণার রাগিণী উখিত হউক। তাহাদের 

হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া আমর। তাহাদের 



৪8৮ 

জীবনের ভার লাঘব করি। স্বদেশে বিদেশে 
যত কিছু অশান্তি, অপ্রেম, কলহ, মল্গিনত।, 

সমুদয় দূর করিয়া পৃথিবীতে শাস্তির হাওয়া, 

প্রেমের বন্। প্রবাহিত কর। ॥২৪।॥ 



৪৯ 

মামাদের আকাজ্ষা অনস্তে ধায়, জীবন 

পুলিভে গড়ায়--এজন্তই ত আমাদের এ ত 

অতৃপ্তি, এত হাহাকার । এত ক্ষুদ্রুতা, এত 

মলিনভা, এত অজ্ঞতা, এত দুর্ব্বলতা লইয়া 
কিন্ধপে নিশ্চিন্তভাবে গল্প আমোদ ও হাসি 

ঠাট্রায় দিন কাটাইব? তুমি যে আমাদিগকে 
পরিত্যাগ কর নাই, তুমি যে আমাদের জন্ 
প্রতীক্ষা করিতেছ। আমর! তোমাকে 

ব'হিরে বনাইয়। রাখিয়াছি আর দ্বার বন্ধ 
করিয়া তোমার আপনে স্বার্থকে, অহঙ্কারকে 

উদ্ধত আকাঙ্ষাকে বসাইয়। পূজা! করিতেছি 
এ আমাদের কি অপরাধ । তুমি এমন স্থন্দর, 

প্রেমময় মঙ্গলময় পিত।, তোমার সঙ্গে 

বসিলে হৃদয়মন কত উন্নত হয়, আমরা কত 

নৃতন সত্য পাই; আমাদের প্রাণ €প্রমে 

সরস হয়, অন্তরে মহ, আকাজ্কার প্রেরণ! 

আসে, "বে কেন আমরা ক্ষুদ্র চিন্তা, তুচ্ছ 

কথ! ছাড়িব ন1? তুমি আমাদের প্রাণে 
নিঙ্গকে প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত রাখিয়াছ, 
আমাদের হৃদয়ে তোমার প্রেরিত হ্বর্গায় 
আদর্শ সর্বদা জাগ্রত রহিয়াছে, আমাদের 
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এই উচ্চ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার 

জন্ত, ধর্মকে জীবনে আচরণ করিবার জন্ত 
তুমি আমাদের বল দাও ॥২৫। 
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প্রেমময় পিতা, জীবনের ধিকে চাঠিয়। 

দেখি--অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই বরং 
লঙ্জ। পাইবার, নিজকে ধিক্কার দিবার অনেক 

আছে। তুমি কত উপরে ব্বর্গলোকে আকাশের 

চেয়ে উদ্ধে রিয়াছ ' আমরা একটু জ্ঞান, 

একটু ভক্তি, একটু কর্মে উন্নত হইলেই গর্বে 
শ্ষীত ভই, কিন্তু সন্মগে কত অনন্ত জীবন 
পড়িয়। রভিযাছে, আামাদের নিজের ও 

দূনাজের সকলের মুক্তির ছন্ত, নকল ভাই 
ভগিনীর আম্মার পরিপুণ বিকাশের জন্ত 

কত করিবার, কত ভাবিবার, কত জানিবার 

রঠিয়াছে তাহ। খখন ভাবি, তখন নিজেকে 

এত ক্ষুদ্র মনে ভয় যে মাচছষের সকল নিন্দ। 

দ্বণ।, উপেক্ষা অনাদর মাথায় লইলে ও 

আমাদের ক্ষুদ্ূত। ইহার সমান হইবে না। 

মানুষ যখন আমাদের প্রতি অবজ্ঞ। দেখায় 

ভখন যেন আমর। এ কথাই ভাবি যে 

আমর। অতি নীচে পড়িয়া আছি, এত নীচে * 

বে অবজ্ঞাও আমাদের কাছে পৌছিতে 

পারে না। নিজের কোন শক্তি নাই, জ্ঞান 
নাই, এজন্য ছুঃখ করিৰ কেন? নিজের 

৯১ 
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আপরাদে যধি অশক্ত এ অজ্ঞ হইয়। থাকি 

তবে তোমার মঙ্গল বিধানই আমার জীবনে 

পূর্ণ হইবে; আর নিজের চেষ্টা সাধনার ফলে 
যদি তোমার রুপার অধিকারী হওয়। যায় 

তবে তুমিই আমাদের আধ্যাত্মিক বল 
দিবে ॥২৩৬| 
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ব্রন্দোৎ্সবের পরে আবার তোমার চরণে 

নমগ্ার করি । অগ্নি-উপাপক যেমন বং্লরের 

বার মাপ, মাসের প্রত্যেক দিন ও দিনের 

সকল ঘণ্টায় অগ্নি প্রজ্লিত রাখেন আমর! 

ও তেমনি তোমার উপাসনার অগ্নি প্রত্যেকের 

ঘরে জ্বালাইয়া রাখিব। প্রতি সপ্তাহে 

তোমার উপাসনা করিয়া নূতন প্রাণ পাইব। 
তমি যে পরম স্থন্দর ; তোমার রূপ ধ্যান 

করাতে আনন্দ, তুমি মঙ্গলময় পবিত্র দেবতা, 

(তোমার পশ্চাতে সকল সাধুতক্ত ছুটিয়াছেন, 

তোমার ইঙ্গিত শুনিয়। কত রত্বাকর বাল্পীকি 

হইল, কত “নল” পল? হহল) মিনি রাজপুজ 

ছিলেন তাহাকে তুমি শন্্যাশী করিলে। 

তোগার স্বগয় প্রঙাবে দুই হাগার বংপর 

পূর্বেব গেলিলির জীণ কুটিরে যে স্ত্রধরের 

তনয় জন্মিয়াছিলেন তাহার চরণে রাজ 

রাজেশ্বরের মুকুট লুষ্ঠিত হইতেছে । তোমার 

আধ্যাত্মিক জগতের অজেয় শক্তির কাছে কি* 

কোন পার্থিব ক্ষমতা, ধনমানের প্রলোভন 

দাড়াইতে পারে ? তুমি ধশ্মবলে কত দীন 

দর্িদ দুঃগী তাপা পাপা ছর্দণ মাশকে 
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অন্ুপ্ররণিত করিয়ছ; যাহার কেহ নাই 

তাহার তুমি আছ; তোমার হাতে যার সকল 
ভার, সকল বিশ্বাস, তাহার ত কোন ভয় নাই । 

জগতের মহাপুরুষগণ ঘষে তোমার অবতার 

ব। প্রতিনিধিকে জনলমাজে গৃহীত হইয়াছেন, 

তোমার পুজার অধিকার পাইয়াছেন, তাহা 

ত এই আধ্যাত্মিক শক্তিরই পরিচায়ক । 

আমাদের উচ্চ আদর্শসকল মহাপুরুষদের 

জীবনে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে; আমাদের 

আকাঁজ্ষ। যে সকল মদ্ষলভাবের ভন্ত 

লালায়িত, তাহার। 'জীবনে পরিপূর্ণভাবে 
'ভাহ। আয়ত্ত করিয়াছিলেন--টাহাদের মধো 

আমর! নিজের হৃদয়ের মহত্ব ও তোমার মুখের 

জ্োতিঃ প্রতিফলিত দেখি । আমর নিজের 

ক্ষদ্রতার মধ্যে মুখ লুকাইবার স্থান পাই না, 
কিন্ধ তোমার ভক্ত সন্তানদের মধ্যে আমাদের 

প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিণতি ও অন্ত্রনিহিত মহত্বের 

বিকাশ দেখিয়। আশা পাই, উত্সাহ পাই। 

আমাদের প্রন্যোকের জন্য তোমার এই 

মাধা।ম্মিক এশ্বধ্য সঞ্চিত আছে, আমাদের 

প্রতোককে উমি জানে প্রেমে ও মঙ্গল ভাবে 
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পূর্ণ করিয়৷ দিবে। আমরা নিজেদের মোহ, 

অহঙ্কার, স্বার্থপরতার হ্বন্যই তোমার ঘরে 

নিজেদের ন্যাষ্য অধিকার ও সম্পত্তি লাভ 

করি না। তুমি আামার্দের এই মে!হ, অহঙ্কার 

স্বার্থপরতা দূর কর ॥ ২৭॥| 
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দিনের পর রাত্রি আদে ইহ। তোনার 

শিয়ম-"আমর। সারাদিন নিজেদের, কর্তব্যে 

নিযুক্ত থাকি ইহ যেমন তোমার ইচ্ছা, 
সন্ধ্যাকালে তোমার কোলে বিশ্রাম লাভ করি 

ইহাঁও তোমারি ইচ্ছা । মালোক ও অন্ধকার, 
শীত ও গ্রীষ্ম তোমার গানে পধ্যায়জ্রমে 

কাজ করিতেছে, কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়, 

সকল অবস্থারই আবশ্যক আছে, সকল ঘটনার 

ভিতরেই তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য নিভিত 

আছে । আমর। আজ রোগে ভয়ে ভীত, মৃত্যু 

বিরহ শোক আমাদের মুহমান করিতে চায়, 

কিন্তু এই ঘোর অমাবস্যার রজনীতেও আমর। 
তোমাকে স্মরণ করিব, তোমার মঙ্গল 

বিধানের জয় গান করিব। কত অজ্ঞাত, 

অপ্রত্যাশিত বিপদ মামাদের অন্তরে ঝটিকার 

আকার ধারণ করে, কিন্তু তোমার করুণার 

প্রতি বিশ্বাসী হইলে, আমর। শক্ত পাথরের 
উপর দ্ীড়াই--যেখানে কোন সমুদ্রের ঢেউ 

পৌছিতে পারে না। আম্রা তোমার চরণে 

সকল উদ্বেগ অশাজির বোঝ। নামাইয়। সানন্দে 

স্বচ্ছন্দ চিত্তে তোমার কাজ করিয়। যাইব। 
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আমাদের ত কোন বল্ নাই ভরস| নাই, তুমি 

ছাড়া আর কোন আশ্রয় নাই, সহায় নাই। 
আমর! কত ক্ষুদ্র, বুদ্ধি বিবেচন! করিয়! সকল 

বিষয়ের আগে হইতে প্রতিকার করি, 
গীবনের ভবিষ্যতের দিকে দৃ্টি রাখিয়! সকল 
ব্যবহার, বাক্য, চিন্ত। নিঘ্মিত করি এমন 

শক্তি নাই, এমন জ্ঞান নাই । তবে ইহা নিশ্চয় 
জানি যে ভোমার প্রতি ভক্তি রাখিয়। সরল- 

ভাবে কর্তব্য পালন করিলে, আমার যতটুকু 

করিবার তাহ। হন্বররূপে সমাধ। করিলে 

তোমার দৈব আশীর্বাদ আমাদের অপর সকল 

অভাব মোচন করিবে । তোমার আধ্যাত্মিক 

নিয়ম আমাদের হৃদয়ের প্রত্যেক চিন্তা 

কামন।, প্রার্থন।, আকাজ্ষ।, অশ্রজল ও দীর্ঘ 

নিঃশাস গণন। করিতেছে, আমাদের কাজের 

উদ্দেস্ত ও উপায় তোমার জাগ্রত দৃষ্টি সব্বদ। 

দেখিতেছে। তুমি ন্যায়বান বিচারপতি, 
আমাদের ন্াধ্য প্রাপ্য বিধান করিবে * 

আম্র। সকল অবস্থায়, সকল ঘটনায় তোমার 

" দিকেই চাহিয়া থাকিব, তোমার নিকটই 

প্রাণের আশ।, থ দুঃখ বলিব, তোমার কাছ 
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করিয়া ফলাফল তোমাকেই দান করিব 

তুমি আমাদের সহায় হও ॥ ২৮ ॥ " 
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অন্তরতম দেবত। তুমি আমাদের অন্তরে 

থাকিয়। সকল অভাব জান, সকল বিপদ হইতে 
আমাদিগকে রক্ষা কর, সকল দুঃখে শোকে 

সান্বনা দাও। আমর। প্রতিদিন অন্নজলে 

তোমারই করুণ। ভোগ করিতে'ছ, তোমারি 

আশীর্বার্দে জীবন ধারণ করিতেছি। তুমি 
আমাদের জন্য পৃথিবীকে এমন সুন্দর করিয়া 

সাজাই! কত ধন ধান্য, ফল ফুল, স্বাদ গান 

আমাদের জগ্ত বিধান করিয়াছ। আত্মীয় 

বন্ধুদের "ন্সেহে ভালবাসায় তোমারি গ্রীতি 

ভোগ করিতেছি। এনকলের জন্য তোমাকে 

উক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত নমঞ্চাৰর করি। 

আমর। যেমন হইতে চাই, তেমনটি হইতে 

পারি নাই; যত জ্ঞান লাভ করিতে চাই ততই 

অজ্ঞতা বাড়ে; যত প্রেম থাকিলে আমরা 

পৃথিবীর সকনন ভাই ভগিনীকে এক জ্ঞান 
করিয়া সকলকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি তেমন 

প্রেম আমাদের নাই; যত শুভ সঙ্বল্প* 

আমাদের প্রাণে জাগে সকল গুলিকে সফলতা 

দিতে পার ন।3 কত কাজ করিবার উচ্ভ! হয়, 

কত দুংখা তাগীর ৮৮াখের জগ মুছাণ উচিত, 
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কত অন্নহীনের অভাবগ্রন্তের সাহীধ্য কর! 

উচিত, কত ন্বদেশীয় ভাইদের যত্ব' নেওয়। 

স্থপথে আনা উচিত, আমর! ত কিছুই 

করিতে পারি না, কত আকাজ্ষ। অতৃপ্ত 

থাকিয়। যায়, কত আশ] বিফল হইয়। যার, 

কত সস্বল্প ভাঙ্গিয়। যায় সকলি তুমি জান, 

আমর। যখন তোমাকে একটু জানিতে আরম্ত 

করি, তোমার প্রতি একট্র অনুরাগ লইয়। 

যখন তোমার সেবার জন্য প্রস্তুত হই, তখন 

আমাদের জীবন হয়ত শেষ হইয়া আলে, তুমি 
হয়ত পৃথিবী হইতে আমাদিগকে লইয়া 
যাইবে। এখানে কত ফুল ন| ফুটিয। 

কুড়িতে শ্বকাইয়। ঘায়, কত জনকে তুমি 

ফুটন্ত যৌবনে মায়ের বুক হইতে কাড়ি়। 
নেও। এই নকল অপূর্ণতার মধ্যে, অসমাধ্চ 
আকাজ্ছার মধো আমর! তোমার চরণে আশ। 

ও বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করিয়া শাস্তি পাই। 

তোমার মধ্যে যে আমাদের সকল আত্মীয় 

স্বজন হারানরতন অনন্তকাল জীবিত, 

আছেন। আমরা ত অনন্তকাল তোমার 

কোলে জান প্রেম ও পুণো বর্দিত হইয়। 



৬১ 

উন্নততর জীবণ লাভ করিব; এখানে এই 
বর্তমানকালে আমাদের হাতে তুমি যে সকল 

কর্তব্য ্তস্ত করিয়াছ তাহা যেন স্ুন্দরবূপে 
সম্পাদন করি ॥ ২৯ ॥ 



৬২ 

[প্রম্ময়। দনশি, তোমার হাতে বাহার। 

সকল ভার অর্পণ করেন--যাহারা লকল সু 

সম্পদ তোমার সেবায় উত্সর্গ করেন, ধাহার! 

সকল ন্বার্থ-চিন্ত পরিত্যাগ করিয়। কেবল 

তোমার সন্তানদের কিসে কল্যাণ হয়, কিসে 

তোষার স্বর্গরাজ্য সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয় এই 

চিন্ত। এই চেষ্ট1৷ করেন, তীহাদ্ের জীবন কেন 

এত নিস্তেজ হয়, তাহারা কেন অগ্রিমন্ত্রে 

দীক্ষিত হইয়। তোমার বলে বলীয়ান হন্ ন। ? 
ভোমার ভক্তের। জনয়ে তোমাকে পাইয়। কি 

এক স্বগীয় তেজ, স্বীয় উৎসাহ, স্বর্গীয় আশ। 
লইয়। কনম্মন্ষেত্রে অগ্রনর ভন, তাহাদের 

প্রেমের বৈদ্যুতিক প্রবাহ কোটি কোটি ণর 

নারীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমর! তোমার 

সন্তান নামে পরিচয় দেই, তোমার পুজ। 
প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে করি, তোমার 

সেবায় জীবন নিয়োগ করিব বলিয়। সংকল্প 

করি, অথচ আমাদের জীবনে কেন কোন 

পরিবর্তনই আলে না, আমর! কেন ক্ষুন্্র তুচ্ছ 
বিষয় লইয়। সংসারের এক কোণে পড়িয়া 

থাকি, পলে পলে ব্যর্থ জীবনের লাজে শতবার 



৬৩ 

মুভাাথ আবাদ পাই। আগ্চণের উপরে চাউল 

ও জল রাখিলে ভাত হয় ইহা কে না জানে? 

তোমার উপ।ননার অগ্রিতে আমর! প্রতিদিন 

গদয়কে পুড়াইয়| লই, অখ5 আমাদের মন 

কেন গলে না, আমাদের পাপ প্রবৃত্তি কেন 

পুড়িয়। ছাই হয় না, আমাদের স্পর্শে কেন 

সকল মান্য উৎসাহের উত্তাপে সতেজ ও 

সজীব হইয়! উঠে না আ।মব! কি চিরকাল 

কেবল শ্ন্যকখায় তে।নার পূজার মধ্যাদ। নষ্ট 

করিন, স্মামরা কি চিরকাল এইরূপ মৃতপ্রায় 

? নীরপ হইথ। থাকিব? তুম ত গাকাশের 

তারাগুলিকে শুন্য পথে নিয়মিত করিতেছ, 

আমাদের জীবন কি তুমি নিয়মিত করিবে 

ন।? আমাদের দীবন কি লক্ষাভীন নিষমহীন 

ভাবে ভালিম়। চলিবে? তুমি আমাদের 

কেমন ম।? অবিশ্বানী ভক্তিহীন মানুষও 

যেমন ভাবে চলে, আমরাও যদি তেমন 

ভাবেই চলি, তবে আর তোমার করুণাম্্ী 
দীনবংসল। নামের সার্থকত। কোথায়? 

তোমাকে সন্দেহ করিয়, অবিশ্বাস করিয়া, 

উপেক্ষা করিয়। অবজ্ঞ। করিয়া! কন্তজন জ্ঞানের 



৬১ 

উচ্চসামায় আরোহণ করিতেছে, সংসারের ৫ 

সমাজের সকল কর্তবা স্ুন্দরক্ধূপে পালন 

করিয়া! ধন মান ও ক্ষমতা লাভ করিতেছে, 

আর আমর। তোমার সেবা আরাধনা করিয়! 

অজ্ঞতা, অপ্রেম, অপবিভ্রতা, দরিদ্রতার 

বোঝা বহন করিয়! সর্বত্র অপমানিত হইতেছি। 

তুমি মদি জীবন্ত দেবতা হ9, তুমি যদি ক্ষমা- 
শীল! প্রেমময়ী জননী হও) তবে তোমার 

সন্তার সাক্ষ্য, কর্ণার প্রমাণ শাগাদের 

জীবনে দেখা ৪11 ৩০ ॥| 



৬৫ 

মন্ত্র, কি সঙ্কেতে তুমি এই দেহ যন্ত্রকে 
নিশ্বাণ করিয়াছ, কি স্শ্ম তার দরিয়া তোমার 

বিশ্বঙ্গীতের স্থরে ইহাকে বাজাইতেছ। 

আমার অভ্যন্তরে এত হৃংকম্পন, এত রক্ত 

চলাচল, এত শ্বাস প্রশ্বামের প্রবাহ, এত খাদ 

পরিপাকের ব্যাপার নিঃশব্দে চলিতেছে, আর 

তোমার জল বাযু, তাপ আলোক, মৃত্তিকা 

্রস্তরপূর্ণ পৃথিবী আমার এই ক্ষুদ্র দেহ- 

ব্রদ্ধাণ্ডের সঙ্গে তাল রাখিয়। চলিতেছে । 

আবার তুমি আমাদের হাতে এই শরীরের 
কল চালাইবার ভার দিয়াছ। যখন ক্ষুণ। 

ভূষণ হয় তখন আমাদের অনল দিয়। এ 

ন্কুকে সচল বাঁখিতে ভয়। প্রতিদিন শিযমিত 

স্নান আহার ব্যায়াম বিশ্রাম নিদ্র দ্বার। 

ইহাকে মাঙ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে হয়। 
কি অদ্ভুত কৌশল তোমার! এই যন্ত্রে 
ভিতরে কত সুখ দুঃখ, কত রাগ দ্বেষ, কত 

প্রেমের উচ্ছাস, বিরহের হ! হুতাশ, ধত 
আকাঙজ্ষার উদয় ও প্রবৃত্তির সংগ্রাম 

চলিতেছে, আমরা ধদি অদাবধান ভই, একটু 

ছুদপ ও অমংখমী হই, তবে এই যন্ত্রধ কণ 



৬ঙ 

কবজ| কি অচল ৪ অব্যবহাধ্য হইয়! পড়ে । 
তুমি আমাকে ইহার সদ্যবহীর শিখাও, 

যাহাতে তোমার ইচ্ছার অধীনে ইহাকে 
চাঁলাইয়। ইহ!র সবগুলি তার তোমার প্রেমের 

রাগিণীতে ঝন্কত করিতে পারি ॥ ৩১ ॥ 



৬৪ 

প্রেধমর শ্বামি, একি তোমার ভালবাসার 

খেল।1--পৃথিবী জুড়িয়া আত্মার সঙ্গে 
আম্মার একি মিলন! একি রহস্যময় 

আকর্ধণে তুমি বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুকে, প্রণয়ীর 
সঙ্গে প্রনয়ীকে আবদ্ধ করিতেছ! কোন্ 

স্ননবেব পার তইতে প্রেমের ভাশমা আাসিমা 

থা্মেণ পানে লাগে, আন মাঙণ ৯ঞল ভইম। 

বযাণুণ ভইণ। িণজনের পণ্চাতে জুনে। 

প্রক্ৃতিণ কোন্ শপূর উশবন হইতে ব্লনন্তর 

হগন্ধ আ।সিয়। প্রেমিকের অন্থরে ছগের চিত্র 

রঠন। করে! একি ভোমর প্রেণের ক্লোড়ে 

নখ] রাখিয়। নব্দম্পতি একের মধ্যে অন্থকে 

উপলন্ধি করে, পরম্পরেব স্পর্শে নৃতন 

খানন্দ সস্থোগ করে! যেভালবাস! মানুষকে 

নতন জীবন দেয়, খে ভালবাস। মানুষের প্রাণে 

নৃতন মআাশ। দেয়, নৃতন উৎসাহ দেয়, নূতন 

বল দেয়, যে ভালবাস! আত্মার সঙ্গে আম্মার 

পরিচয় ঘটায়, মানুষের স্বার্থকে ভুলিতে 

শিখায় আপনাকে অকাতরে পরের জন্য দান 

করিতে শিখায়, যে ভালবাস। শারীরিক কোন 

কামনার শপেক্ষ। করে ন, সেই ভাপবাস। 



৬৮ 

তুমি জগতে প্রকাণ করিতেহ। মামাদের 
সকল পাপ মপলিনত। ধৌত করিয়| তুমি স্বর্গীয় 
ভালবাপার পুৰ/-কিরণে আমাদিগকে নির্মল, 

সরস করিয়া! দাও। সমাজে পরিবারে সে 

প্রেম প্রণারিত হউয়! ভোমাঁর সেবার নৈবেদ। 

প্রস্থত করুক |৩২।| 



৬৯ 

সম্মুখে অনন্ত জ্ঞান, অনাবিল প্রেম ও 

পরিপূর্ণ মঙ্গনভাবের আদর্শ ধরিয়াছ, আমরা 

এত ক্ষুদ্র, এত মলিন, এত অপূর্ণ হইয়া! 

কিরূপে তাহার অন্থদরণ করিব? আমাদের 

কিছুই শক্তি নাই, তুমি ঘ্দি রুপ করিয়| 
আমদের হাতে ধরিয়| অগ্রনর কর তবেই এই 

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারি। মামর। 
স্থদুরের মভান্ উচ্চ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়। যেন 
বর্ধমানের নিকটতম কর্তব্যগুলি ভুলিয় ন। 

যাই। প্রতিদিন প্রভাতে তুমি আমাদের 
কাছে যেজ্ঞন ও দেব। চাও, প্রেমের সহিত, 

আনন্দের সহিত যেন তাহা দিয়া তোমাকে 

তৃষ্ঠ করিতে পারি। প্রতিদিনের জীবনে 
তুমি কত পরীক্ষা, কত প্রলোভন প্রেরণ কর, 
তাহ। হইতে ধেন তোমার প্রদাদে ও নিজের 

আন্ম।র প্রভাবে উদ্ধার পাইতে পারি। 

প্রতিদিনই যেন কোন ন। কোন ভাই ভগিনীর 

মধ্যে প্রীতি প্রনারিত করিয়া, কোন না কেন 

দুঃস্থ অনহাম় ভাইয়ের সেবা! করিয়া, সাহায্য 

করিয়া তিল তিল করিয়া আম্মবিপর্জনের 

শিক্ষালাভ করিতে পারি। প্রতিদিনই যেন 



১9 

একটু নৃতন জ্ঞান লাভ করিয়। তোমার সতা- 

স্বব্ণপকে নূতন আলোকে দেখিতে পারি। 
আমাদের প্রতিদিনের গুভ কামনা ও মহৎ 
আকাঙ্ষা, সংযত ও স্থ্মধুর বাক্য, পবিত্র 

চিন্তা ও শান্ত বিনীত ব্যবহার তিল তিল 

করিয়। সঞ্চিত তউক ও আমাদের সমগ- 

জীননকে পুণোর, পম্মেধ জেভিতে। এ শ্লগ্ধে 

লেোকিভ, আমেদিত বকান 0৬৩|| 
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তুমি সত্য, একথা মনে রাখা কেন এত 
কঠিন? আমর। অপত্যে ডুবিয়া আছি, 
প্রতিদিনের তুচ্ছত। ক্ষুত্রতার মধ্যে, ব্যন্তত। 
কোলাহলের মধো আত্মার মহত্ব, আত্মার 

দেবস্ধ, আত্মার শাস্তি, আত্মার নীরব আকাঙ্ঞ। 

ভুলিয়। থাকি। আমাদের মন কলুষিত, 

আত্মার দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাই সত্য 

কি দেখিতে পাই না, তাই অশুভ পাপের 

বোঝা নিতা বহন করিতেছি । তুমি জীবনের 
উৎস, অমুতের সাগর, অথচ আমর। প্রাতি- 

দিনই শতবার মরিতেছি। মৃতু ত আর 
কিছুই নয়, অজ্ঞত।, অপ্রেম, অশ্তুভ চিস্ত। $-- 

জীবন যাহার। পান তাহাদের জ্ঞান যেমন 

সর্বব্যাপী, প্রেনও তেমনি সর্বত্র প্রনারিত, 

তাহাদের কল্যাণ-কামনা, সমুদয় পণ্ড পক্ষী, 

তরুলতা। প্রকৃতিও ম।নবসমাজকে আলিঙ্গন 

করে। তুমি আনন্দময়, তোমার উৎসব 

দিনরাত আকাশে পর্বতে নদী সমুদ্রে, অরদ্ধো 

মরুভূমিতে চলিতেছে অথচ আমরা নিরানন্দে 

আছি, আমাদের ছুঃখ আর ঘুচে না, 

আনন্দের বন্যার নিগকে ছাড়িতে পারি ন।। 



ণ২ 

আমর! নিজের নিজের ক্ষুদ্র ক্ষপ্র কুঠরীর 
মধ্যে, নিজের সুধ ছুঃখ, চিন্ত1! ভাবনা, আমোদ 
উপভোগের মধ্যে আবদ্ধ, দকলের সঙ্গে যুক্ত 
হইতে পারিতেছি ন।। মাঠের চাষী-ভাই, 
স্বাতী ভাই,_যাহারা মাথার জল পায়ে 
ফেলিয়। আমাদের অন্ন বন্্ যোগাইতেছে-_ 
তাহার্দের কথ! ভাবি না, তাহাদের সঙ্গে 

হৃদয়ের ধোগ, নড়ীর যোগ অনুভব করিতে 

পারি না। . তোমার ধর্শ ত চিরকালই ছুঃখী 
তাপীদের সান্বন। দিয়াছে, পাগীদের আশ! 

দিয়াছে; ধনী মানীরা অহঙ্কারের উদ্ধত ভাব 

লইগ। ভোমার অমন আস্বাদ হইতে বঞ্চিত 

হয়াছেন। তৃণি প্ররুতিতে নিয়মের লৌহ- 
শৃঙ্খন অন্তিক্রমনীয় করিয়া রাখিয়াছ, 
তোমার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, শুরধ্য আলো! 

দেয়, বায়ু বহে, মৃত্যুও তোমার অব্যথ নিয়মে 
চলে, কিন্ত মানুষকে তুমি স্বাধীন করিয়্াছ 

ঝলয়াই মান্য আনন্দ করিতে পারে, মানুষ 

স্বাধীনভাবে তোমার সৌন্দর্যকে বরণ 
করিয়। লয়, এলন্তই মাভষ জ্ঞানে প্রেমে 

ইচ্ছায় ভোমাকে--মনন্তকে পাইতে এত 



৭ ৬) 

ব্যাকুল। মান ত কেবল পশ্চাতের ঘটন। 

দ্বারা চালিত হয় ন।, মানুষ*সম্মুথে উচ্চ আদর্শ 

ধরিয়া, মঙ্গলকাধ্যের লক্ষাস্থাপন করিয়া 

অগ্রসর হয়--এলন্যই মানুষ তোমার ধশ্মরাজ্য 

প্রেমরাজ্য স্থাপনে সহযোগী । মানুষকে তুমি 

প্রাণীজগতের মধ্যে ক্ষুদ্র করিয়াছ, প্রারুতিক 

জগতের মধ্যে সামান্য ধুলিকণার মত, 

পিপীলিকার মত করিয়াছ__কিন্ধ মানুষ জ্ঞানে 

নকল পৃথিবী জয় করিয়াছে-_দৃষ্টিশক্তি 

প্রন।রিত করিয়াছে, প্রেগে সমাজ বাপিয়াছে। 

তুমি সমুদয় মানবজাতিকে একসুত্রে গাঁখিয়। 
সংসারে প্রেমের স্বর্গরাজা প্রতিষ্ঠিত 

করাও ।1৩৪। 
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কার্দাল হরি, দুঃখী হরি, ভিথারা হরি, 

তুমি তষত দীনদরিদ্র, পাপীতাপীর হৃদয়ে, 

বিরাম কর। তাহাদের সঙ্গেই তোমার 
প্রেম, তাহাদের সকল বোবা তুমি বহন 

করিতেছ, তাহার্দের চোখের জল, দীর্ঘ 

নিংশ্বাম তোমার করুণ হৃদয়কে ভিজাইতেছে 

দগ্ধ করিতেছে । ভোগী যেখানে এশখধ্যের 

আবরণে পৃথিবীর আর-সমস্ত ঢাকিয়া কেবল 

নিঙ্গের সখ ও আরামকে বড় করম! 
ভুলিতেছে, সেখানে তুমি নও; অজ্ঞ পুরোহিত 
ধেখানে কাসের ঘণ্ট। বাজাইম। তোমার জন্য 

নৈবেদ্য উত্সর্গ করিতেছে, সেখানে ৪ তুমি 
নও; কিন্তু যেখানে চাষী-ভাই গ্রীষ্মের প্রথর 

তাপ ও বর্ষ।র মুমলধার। মাথায় করিয়া ক্ষেতে 

লাঙ্গল টানিতেছে, যেখানে তাতী ভাই, 

কামার-ভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়। দ্রিবা- 

রাতি পরিশ্রম করিতেছে, যেখানে অনাথ 

শিঞ্জ অর্ধাহারে মলিন বস্ত্রে দুঃখের জীবন বহন 
করিতেছে, যেখানে দরিত্র বিধবা ধানকে 

চাউল করিয়া সন্তান পালন করিতেছে, 

যেখানে রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া জীবন 
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আসহা বোধ করিতেছে, যেখানে পাগী 

প্রলোভনের কাছে বার বার পরাজিত হইয়। 

নিরাশায় চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে, 

সেখানে--লেখানে তুমি সকল দুঃখ কষ্টের 
সঙ্গে মিলিয়! রহিয়াছ | আমার হৃদয় তোমার 

এই দুঃখের সহিত মিলাইয়া দেই, তোমার 

সাহাযোর জন্য তোমার উদ্ধারের জন্য আমি 

ক্ষুত্র জীবন বলি দেই ॥৩:॥ 

৯ 
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প্রেঘন্যী জননী, ভোমার ক্রোডেইঈ 
চিরকাল বাদ করিতেছি। জন্ম হইবার, পুর্বে 
কোথায় ছিলাম, ম্বৃতার পরেই বা কোথায় 
ফাইৰ তাহা জানি না, কিন্তু এই জীবনের 

অভিজ্ঞতা হইতে এই প্রুব-বিশ্বাসটি লা 

করিয়াছি যে তোমার প্রেম, পুণ্য, মঙ্গল ও 

সৌন্দর্যা অন্তরে বিকাশ করিয়। তুমি আমাকে 
তোমার অনন্ত এশ্বধ্যের অধিকারী হুইবার 

জন্ত "আহ্বান করিতেছ। তোমাকে যখন 

দেখি না, মোহ-মলিনতার আবরণ যখন 

তোমাকে আমা হইতে দূরে রাখে, তখনই যত 
ছুঃখ যত ভয়, যত অশান্তি ফত উদ্বেগ । আর 

তুমি আমার সঙ্গেই রহিয়াছ, আমার অস্তর 
বাহির পূর্ণ করিয়। আছ ইহা! যখন জানি, 

ম্খন তোমার মধ্যে সকল বস্থকে ও সকল 

বস্থর মধ্যে তোমাকে দেখি, তখন আনন্দের 

সাগর হইতে বাণ আসিয়। আমাকে ভাসাইয়। 

(নয়, তখন প্রেমে হৃদয় সরস হইয়া উঠে, 

তখন তোমার সেবার জন্ আপনাকে সম্পূর্ণ- 
প্নুপে ত্যাগ করাতেই জীবনের সার্কতা মনে 

করি। ম্বৃত্যুভর, লোকভয়, রাজতয় দুর 
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করিয়। তোমার পেবার মহান আনন্দে 

আমাকে ডুবাইয়। রাখ। দিনের সংখ্যাদ্বারা 
জীবনের বিচার করিব না, 'তোমার জ্ঞানময় 

ইচ্ছ! ও-ম্ঙ্গলবিধ।ন যতদিন সংসারে দেহধারী 
করিয়। আমার আত্মাকে রাখে, ততদিন যেন 

কেবল তোমার সেব। করি । ॥৩৬॥ 



তি 

তুমি অতীন্্িয় লোকে থাকিয়! দৃশ্ত জগতে 
আপনাকে প্রকাশ করিতেছ। আমর! 

ইন্দ্রিয়ের অধীন বলিয়াই তোমাকে আমাদের 
আত্মতে প্রকাশিত দেখি না। তোমার 

ইচ্ছ।র দঙ্গে, তোমার মঙ্গলনিয়মের সঙ্গে 
যেখানে আমাদের যোগ আছে, সেখানেই 

আমাদের মহত্ব, সেখানেই আমাদের দেবত্ব। 

তোমার পথে চলিলে সমুদয় ব্রঙ্গাণ্ড আমাদের 

পশ্চাতে দাড়ায়, চন্দ্রস্থযা গ্রহ তার। আমাদের 

সহায় হয়। আর যখন ইন্দ্রিয়ের স্থথে অন্ধ 

হইয়া তোমার বিরুদ্ধে আমর। বিদ্রোহ করি, 

তখন কথার সঙ্গে কথা যোগ করিতে পারি 

ন। কোন মানুষের নিকট শ্রদ্ধা ব। সম্মান 

পাই না, কোন উদ্ধত ইচ্ছাকে বিনীত করিতে 

পারি না, কোন জড় কাষ্ঠখগ্কে আমাদের 

অভিপ্রেত আকার দিতে পারি না। সংসারে 

যেখানে যত কবি, শিল্পী, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, 

, দার্শনিক, তোমারই পবিভ্র রাজ্যের প্রজ! হইয়া 
তোমারই অনৃশ্ঠরূপের পরিচয় পাইয়া মর্ত্য. 
জগতে আম্মার প্রভাব প্রপ্তিষ্ঠিত করিতেছেন 

এই আত্মার সৌন্দয্যেই মানুষের পার্থকত। 



1. 

মায়ার গৌরব আমাদের পৌর ন্ 
মানুষের ধাওা'গা। ধেনো) বিশ্া 
নি। গনী খামো। জো বা! একটি 

গু! আগনার আমার প্রা সাং 

গানোকিড বারন। মার রক এ 
তার ভগাং। আগা থে দন গা 

নিনহ| পরিতাগ করি! [ছি লক 

মার ট।ত| 
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প্রেমময় পিতা, আমর। যে তোমার সন্তান, 

তোমার প্রেম পরিবারভৃক্ত সকল মানষই 

যে এক ভ্রাতৃত্বের পবিভ্রবদ্ধনে যুক্ত রহিয়াছে 

তাহা কেন অনুভব করি না? জগতের কত 

ধর্দ তোমার আসনে জড় প্রস্তরখণ্ড ব! জীবস্ত 

প্রাণীকে বসাইতেছে, কত গুরু, কত অবতার 

তোমার প্রাপ্য অর্থ্য গ্রহণ করিতেছেন ! 

তুমি  ঘুগে যুগেই মহাপুরুষদের পাঠাও 

নরনারীকে ধশ্মের স্বগীয় প্রভাবে অন্ষপ্রাণিত 

করিবার জন্য তুমি এখনও কত কবি, কত 

শিল্পী, কত গায়ক, কত চিত্রকরকে নিযুক্ত 
রাখিয়াছ ; কত বক্ত।, কত আচার্য্য, কত দাত।, 

কত শিক্ষক, মানুষের আত্মাকে তোমার জন্য 

উন্মুখ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। তুমি ত 

প্রত্যেক মান্ধবকে চাও, প্রত্যেকের হৃদয়ে 

তুমি সত্যরূপে, মঙ্গলরূপে, সৌন্দধ'বূপে 
অবতীর্ণ হইতে চাও, আমরাই তোমাকে দূরে 
রাখি, আমাদের স্বার্থ, অভিমান, অহঙ্কার, 

অপ্রেষ যেমন মান্গষের সঙ্গে মাচষকে মিলিতে 

দেয় না, তেমনি তোমার সঙ্গেও আমাদের 

বাবধান কজন করে । আ'মর। খন মানষেব 



৮১ 

সম্বন্ধে কুভাব পোষণ করি, আমর যখন 

পতিত ভাই ভগিনীদের দরজ। হইতে ফিরাইয়। 
দেই, যখন আর্ত ও অভাবগ্রন্তের প্রতি 

সহানুভূতি ও সাহায্যদ্রানে বিরত হই, তখন 
আমর! তোমার প্রতিই উপেক্ষা! দেখাই, 
তোমাকেই আমাদের হৃদয়মন্দির হইতে দুরে 
রাখি । ছুঃখী তাগী ও পাপীদের মধ্যে৪ যেন 

মাদর। তোমাকেই দেখি ॥ ৩৮ ॥ 



৮২ 

তুমি পিত।, এই বিশ্বজগতের মূলে 
তোমার প্রেম কাজ করিতেছে, ইহা ভাবিতেও 

মনে কত আশা পাই, বল পাই। যখন 
সন্দেহ আসে, অবিশ্বান আসে, তখনও মন 

আপন হইতে বিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠে, 

স্থষ্টির ভিতরে তোমার মঙ্গলহম্ত নিগুভাবে 
সকল ঘটন| নিয়মিত করিতেছে । আমাদের 

সঙ্গে তুমি কত খেলাই খেলিতেছ, ছায়া- 
বাজীকরের মত, যাছুকরের মত আড়ালে 

লুকাইয় থাকিয়া কি অলৌকিক কাগুমকলই 
দেখাইতেছ। আমর। তোমাকে চোখে দেখি 
না, অথচ আমাদের চোখে দেখা তোমার 

শক্তিতেই সম্ভব ভইতেছে; আমার লেখা, বল, 

চিন্ত। করা, সকলেরই শেষ তোষার মধ্যে। 

তোমার জ্ঞানই জড়জগতে নাঁন। বিচিত্র 
আকার ধরিতেছে; তোমারই প্রাণশক্তি 

জীবজন্তর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; 
তোমারই পরম চৈতন্য আমাদের আতম্মাতে 

খ্তত হইয়। আমাদিগকে নানা জ্ঞান, প্রেম 
ও কর্মে উন্নত করিতেছে । তোমার হাতে 

সকল ভার দিয়া আমর নির্ভয় নিশ্চিত হইতে 



৮৬ 

পারি। তোমার কৃপায় আমর! সকল বিপদ 
হইতে মুক্ত থাকিব। তুমি পিত৷ হইয়! 
জগতের পশ্চাতে ঘ্রহিয়াছ--আমরা যে 

তোমার কোলে আছি এই বোধ যেন সর্ববদ। 

থাকে । ৩৯ ॥ 



৮৪ 

তুমি আছ" একথ। বল। কত সহঙজ। 
বিশ্বাসী, আস্তিক, নান্তিক সকলেই এই দুটি 

কথ! উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্ত তুমি 
আছ" এই সত্য হৃদয়ের বোধ দ্বার। কয়জন 

উপলব্ধি করিতে পারেন? কয়জন চক্ষু 

মেলিন্ন। বলিতে পারেন “এই যে তুমি আছ" ? 
আমর! জড়কেই সত্য বলিয়। জানি, 

প্রকৃতির নিয়মকে সত্য বলিয়া মানি, নাপ 

আলোক তাড়িতের, জল বায়ু অগ্নির ক্রিয়। 

সর্ব দেখিম। তাহাদের ধন্ম স্বীকার করিতে 

বাধ্য হই; পথের ঘরবাড়ী, দোকানপাট, রাস্ত। 

ঘট, জনতার ভিড় প্রন্তৃতি স্বীকার ন। কঠিলে 

পদ্দে পে ধাক্কা খাইতে হয়, আঘাত পাইতে 

হয়ঃ ফলফুল, তরুলত। আকাশের গ্রহ নক্ষত্জ 

ন্্রহর্য চোখে দেখ! যায়, তাহাদের সৌন্দয্/ 

আমর! ইন্দ্রিয় দ্বার। গ্রহণ করিতে পারি। 

কিন্তু তুমি কে, তুমি কোথায়, তাহ। আমর। 
ক্তানি না, ভোম।কে দেখ। যায় না, ছোয়। 

যায় ন1, ধর! যায় ন।, অখচ তুমি তা একথ। 

আমর। কিরূপে বলিব?) অঙ্গকারের 

বাজ, অদ্ৃশ্ অরূপ দেবতা, তুমি 



৮৫ 

ঘে আমাদের অন্তরে জ্যোতি হইয়] 

নকলি দেখাইতেছ ! তোমার আলোতে 
জগৎ প্রকাশিত, তোমার আলোতে আমরা 

নিজকে জানিতেছি, অথচ তুমি কেমন তাহা 

বুঝি না। তোমার মধ্যে আমাদের যে 
মাত্বা, তাহা কত উচ্চ, কত মৃহং) তাহ! সকল 

ভয়, সকল দুঃখ, নকল শোকের উপরে। 

সংসারের কোন আধথাত, কোন বেদনা, 

কোন অপমান, অবমান, নিন্দা, উপহাস 

তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদের 

সেই বৃহত্তর, গভীরতর জীবনের মধ্যে আমা- 
দিগকে জাগাও, আমাদের মোহ-আবরণ 

সরাইয়। তোমার সত্যশিবন্গন্দরবূপ দেখাও । 

আমর। অভয় পাই, আমরা সংসারকে 

আর বন্ধন মনে ন। করি। তোমার 

সহিত যোগ যেখানে সেখানেই জীবন সত্য, 

আর সবই মিথ্য।। তুমি যে আমাদের 
আবৃত করিয়। রহিয়াছ, তোমার ক্গিপ্ধ শান্ত 

ক্রোড়ে আমর। প্রতিদিন প্রতি মুর্তে 

রহিয়াছি, তোমার কোমল বাহু আমাদিগকে 

আলিঙ্গন করিয়। আছে, তোমার নিংশ্বাম 



৮৩ 

আমদের জীবন রক্ষ। করিতেছে 'এই অন্থুসূতি 
দ্বার আমাদিগকে উদ্বন্ধ কর। |8৩॥ 



৮৭ 

ধন্য তোমার প্রেম, পন্য ভোমার করুণা । 

আমাদের সহায় তুমি, সস্বল তুমি, পতিতের 

ভগবান, ছুর্ববলের বল, কাঙ্গালের ধন, তুমি 
আমাদের সকলকে উৎসাহিত কর, অস্থু- 

প্রাণিত কর। তৃমি আমাদিগকে মৃত্যু দাও, 
শোক দাও, যত দুঃখ দেন্ত বহন করিতে 

শক্তি দাও, আর্তের উদ্ধার, বিপন্লের সহায়তা 

শোকগ্রন্তের সান্তনা, রোগীর শুশ্রধা করিতে 

ও অনাথের গৃহ যোগাইতে আমাদিগকে 

ভক্তি দ্াও। আমর! পাংসারিক জীবনে 
মরিয়। যাই, তোমার মধো নূতন জীবন 
লাভ করিবার জন্ত; আমরা জড়জগতে 

অন্ধ হইয়া! যাই, তোমার অতীন্দ্রিয় জগতে 
নৃতন চক্ষু লাভ করিবার জন্বা; প্রারৃতিক 

জীবনের বাপন। প্রবৃদ্ধি কামন! পাপ প্রলো- 

ভনের কাছে বধির হইয়। যাই,-তোমার 

সত্যবাণী, মঙ্গলবাণী, অনাদিরাগিণী শুনিবার 

জন্ত। তুমি আমাদের অন্তরে স্বর্গরাজ্য 
প্রকাশিত করিয়া, এখন মর্ত্যপৃথিবীতে 
তাহা প্রতিষ্টিত করিবার জন্ত আমাদের 

যোগ্যতা দাও ॥৪১। 



৮৮ 

তুমি আপনার প্রেমে মান্ষের কাছে ধর। 

দেও, তাই মান্থষ তোমাকে জাঁনৈ, তুমি 
আপনি আনিয়। আমাদের হৃদয়ের দ্বারে 

'আঘ।ত কর, তাই আমাদের ঘুম ভাঙ্গে, তাই 

আমর। জাগিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য 

বাকুল হই। তোমার করুণায় তোমার 
মহিমা আমরা কেবল প্রতিদিন বাচিয়! 

আছি তা নয়, তোমার অন্ুপ্রাণনায়ই 
তোমাকে পূজা! করি, তোমার কাছে প্রার্থনা 

করি। তোমার কথা, তোমার স্থুর, তোমার 

তাল দিয়া ভক্ত কবির তোমার স্তুতিগান 

করেন। তোমারি ফুল তোমারি সত] দিয় 

মাল। গাথিয়া তোমার চরণেই উপহার দেই। 

তুমি যখন ছাড়িয়। যাও তখন ত কথার সঙ্গে 
কথা জুড়িতে পারি ন|। কোথা হইতে 

প্রাণের তরঙ্গ আসিয়৷ এই মাটির শরীরকে 

রক্তমাংসের আধারকে চেতন। দিতেছে, 

'শাক্রিতে গভীর নিদ্রার সময় স্মৃতি বুদ্ধি 

কোথায় যায়, আবার সকালে জাগরণের 

সঙ্গেই বা কোথ!| হইতে ফিরিয়া আইসে, 
জন্মমৃত্যুপরম্পরা জীবনের শেষ অর্থ কোথায় 



৮৭৯ 

ধাবিত হয়, কিছুই জানি না, কেবল এই 
টুকু নিট, বুঝিরাছি যে তুমিই আত্মার উৎম, 
তুমিই প্রাণ, তুমিই গমাস্থান, তোমাতেই বান 
করিতেছি । তুমি আমাদের মধ্যে আপনার 
প্রকাশ দেখিতে চাও, আমরা স্বার্থের 

অজ্ঞত।র মোহে অন্ধ হইয়! দেই প্রকাশকে 

পদে পর্দে আবরিত করিয়াছি । তোমার 

মঙ্গলবিধানকে জগতে তুমি প্রতিষ্ঠিত 

করিতেছ, আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণ তার 

আদর্শ প্রকাশ করিতেছ, আঘাদের জীবনে 

তাহাকে মান করিতেছি, খর্ব করিতেছি, 

কেবল ক্ষুদ্রতার মধো, সাংসারিকতার মধো, 

সন্দেহের মধো, অবিশ্বাসের নধ্যে, জড়তার 

মধো, বিলাসের মধ্যে নিজকে আবদ্ধ রাখিয়। 

তোমার প্রেরণ। তোমার স্বগীষ প্রভাব হইতে 
দূরে থাকিতেছি। তুমি আমাদের মৃতদেহে 

প্রাণ সঞ্চার কর, অন্ধের চক্ষু খুলিয়া দাও, 

সমাজের সব্বত্র তোমার প্রকাশ হউক ॥8২|৬ 



2৪ 

তোমার করুণার ধার ঝর ঝর ধারে 

ঝরিয়া পড়িতেছে__যে চায় সেই প্র, য়ে 
আপনাকে ছাড়ে তুমি তাকেই ধরা দেওঁ। 
গ্রহত(রকার মধ্যে তোমার যে স্থুধা ঢালিতেছ, 

ফুলের গন্ধে, পাখীর গীত ছন্দে তোমার যে 

মধু বর্ষণ করিতেছ, বসন্তের মলয়হিল্লোলে 

তোমার য়ে রাগিণীর ঝঙ্কার চলিতেছে, সৌর- 

কিরণে, জ্যোতম্ার ক্ষিপ্কতায়। আকাশের 

নীলিমায়, শিশুর মরলভায়, নারীর কোম্লতায়, 

প্রকৃতির সৌন্দময্য, সমাজের আনন্দে তোমার 
ষে বানী বাজিতেছে, তাহ।র সপে স্থুর মিলাইয়। 

তাহার তালে তালে প! ফেলিয়। সে-ই নাচিতে 

পারে, যে তোমার করুণার রস-মধুধারা পান 

করিয়াছে। তোমার যে রূপ চোখে কখন 

দেখে নাই, তোমার যে সঙ্গীত কাণে কখন 

ওনে নাই, সেই আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় সৌন্বধা 

আমাকে দেখাও, সেই অপরূপ মধুর রাগিণী 
আমাকে শ্তনাও; তুমি ত সর্বত্র প্রকাশিত, 

আমার চক্ষু খুলিয়া দাও, আমার কাণের 
ময়ল। দূর করিয়। দাও ॥৪৩| 



৪১ 

প্রতিদ্ন প্রতিলপ্ত।হে তোমার সঙ্গে 

স্থযোগ পাই না, ইহা আমাদেরই 
ছুর্ভাগ্য। নিয়মের বন্ধনে সকল কাজ:ক 

শৃঙ্ঘলিত করিতে চাই, কিন্তু পারি কৈ? তুমি 
শক্তি দাও। জাহাজ খন সাত সমুদ্র তের 

নদীর জল ভাঙ্গিয়া ডকে আসে, তখন দক্ষ 
শিল্পী তার সকল ভগ্ন জীর্ণ কলকজ! সংক্কার 

করিয়া নূতন রং লাগাইয়! দেন, তৃমি তেমনি 
উৎসবের সময় আমাদের প্রচীন সকল ক্রুটী, 

জীর্ণত। সংস্কার করিয়া! দ্াও। জীবন-তরণী 
তোমার ঘাটে বাঁধিয়া তোমার হাতের স্পর্শ 

পাইয়া! নূতন ভাবে সংসার-সমুদ্রে অগ্রমর হুই। 
প্রতিদিনই জাহাজের কলে তৈল দিয়] 
পরিফার রাখিতে হয়, আমরাও তোমার 

পবিত্র নাম কীর্তন করিয়! প্রতিদিনের মলিনতা! 

দূর করিব। জাহাজকে যেমন মাঝে মাঝে 

বন্দরে আপিয়। কয়ল! নিতে হয়, তেমনি 

আমরা সাগ্তাহিক উপাসনায় আত্মার খোরাক 

লইয়| যাইব । রবিবারের উপাসন! যেন 

সপ্তাহের কাঙ্জে আশা, উৎসাহ, সরসত। দেয়, 

সকল উদ্বেগ আশঙ্ক! হইতে রক্ষ। করে, আনন্দ 



ন্ 

দেয়) প্রেম দেয়। অন্ন্জলকে যে নিয়মে রক্ত- 

মাংসে পরিণত করিগ্। শরীরকে সুস্থ ি 

রাখ, সেই নিয়মেই আমাদের প্রার্থনা 

উপাদনাকে তৃমি আধ্যাত্মিক কল্যাণের উপায় 
করিয়া লও। 

আমদের অনেক পাপ অপরাধ আছে, 

কত পরীক্ষ। প্রলোভনে পরাজয় হয়, কিন্ত 

তোমার মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস করিয়। যেন 

আম্মার জীবনকে জাগ্রত ও সতেজ রাি, 

যাহাতে জীবনীশন্তি সকল বিপদ হইতে বক্ষ| 

পায়। নদী ঘেমন আপনার প্রবাহের বেগে 

সকল আবর্জন ঠেলিয়। নেয়, তেমন ভাবে 

ধেন আমরা তোমার দিকে দ্রুতগতিতে 

অগ্রসর হইয়। পথের বাঁধা ভাঙ্গিয়া ফেলি। 

তোমার করুণার ধার! প্রবাহিত কর, তোমার 

প্রেমের বন্তায় আমাদের ভাসাইয়া নেও। 
আমাদের প্রার্থনার দ্বার দিয়া তুমি অস্তর 
মন্দিরে প্রবেশ কর 188 



৯৩ 

দংপসার যখন মন কাড়িয়! লয়, প্রাণ যখন 

"কাদেন*, তখনও শুষ্ধকণ্ঠে তোমার নাম 

গাহিব। হে অন্ত্ধ্যামী, আমার এই পু্প- 

বিহীন পৃজার আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান 

ক্ষমা! করিও । তুমি জান আমি কত দুর্বল । 

তুমি যখন ভাব না দাও ভাষ! না দাও, তখন 
আমার কি সাধ্য প্রার্থনা করি! আমার 

মনের নদীতে কখন জোয়ার আসিবে তাহ! 

তুমি জান। যতদিন এই ভাটার মধ্যে বাস 

করিতেছি ততদ্দিনও সময় যেন বুথ ন1 ষায়। 

নদীর পরে বালুকায় বসিয়! যেন তোমার 
নামের ছাপ অঙ্গে মাখি। সংদারের সকল 

বিদ্রপ, উপেক্ষা, নিন্দ। মাথায় বহন করিয়। 

যেন আমার হৃদয় তোমার চরণে নত হয়। 

তারপর একদিন শুভ প্রভাতে তুমি আমার 

মরাগাঙ্গে বাণ আনিবে, আমার সকল 

মলিনতা তোমার কপার শ্তোতে ভাসিয়। 
যাইবে, আমি পবিত্র হইয়া তোমার অমৃতে 
ভরিয়। উঠিব,__-তখন তোমার উপাসনা! সরস 
হইবে, তোমার সন্তানগণকে ভাইভগিনীর 
মত কোলে গ্রহণ করিব। তোমার দয়ায় 
অচিরেই সেই শুভদিন আস্মুক 18৫। 



৯৪ 

অনেক দিনের পর আবার কি ভূমি নিত্য 
নব সত্য লইয়। আমার অন্তরে আিভতহ ? 
আবার কি আমার হ্ৃদয়*নিকুঞ্জে বসস্তের 

বিকশিত কুক্ম্গন্ধ, কোকিলের কৃজন ও 

প্রণগ্জিণীর প্রেম লইয়া! আসিতেছ? আবার 

কি অমাবন্ত।র অন্ধকার দূর করিয়৷ তোমার 

প্রসনমুখের জ্যোত্ক্াহাসিতি আমার অন্তঃ- 

পুর আলোকিত হইবে? আবার কি আমার 

ম্রাগাঙ্গে বাণ আসিয়া বহুদিনের সঞ্চিত 

জড়তা, মলিনতা ধৌত করিবে? আমার 
অন্র্বর মস্তিষ্কে উর্বর করিবে? হে বন্ধু 

আমার, হে প্রিয় আমার, হে সুন্দর, হে 

হদিরঞ্রন, আবার কি তোমার পপ্রেমস্থধ! পান 

করিয়া তোমার সহিত বিহারের আনন্দে 

বিভোর হইয়া বিশ্বগতে তোমার নিত্য 

বুন্দাবন, আত্মার রাজ্যে তোমার প্পেমরাস- 

লীল! দেখিব! এবার কি তুমি সেই জীবন 
আমাকে দিবে,_ধে জীবনে জ্ঞান, প্রেম ও 

মঙ্গল এক হইয়া পূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে 

লইপ্না যাইবে, যে জীবনে তোমার সহিত যুক্ত 
হইয়! বিশ্বস্থুবনের সকল রহস্ত, সকল দৃশ্তমান 



৯৫ 

অপুর্ণত।, অমঙ্গল পাপ দুঃখকে নৃতন চক্ষে 
তোত্ীরবিশ্ব-জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত 
এক করিয়া দেখিব ? ৪৬॥ 



৪৬ 

প্রভে। তুমি আমাকে সম্পূর্ণকূপে অধিকার 
করিয়া থাক, একটি ছিত্র, একট্র-রর্কিও 
বেন আমার জীবনে ন। থাকে-বে দিক দিয়া 

পাপ প্রবেশ করিতে পারে। কাম ক্রোধ 

নেভ অচচ্কার প্রভৃত কত রিপু আমার 

অন্তরে প্রবেশ করিয়া দুর্গ স্থাপন করিবার 

জন্য চেষ্ট! করিতেছে, প্রতিদিন কত নীচত। 

কত দুর্বরতা, কত ভুলভ্রান্তি দোষক্রটা 

জীবনকে কলু'ষত, লজ্জিত করিতেছে । তুমি 
ধদ্দি একবার আমার স্বামী হও, তোমাকে 

যদি হৃদয়ের মন্দিরে একবার অধিষ্ঠিত করিয়া 

সকল ইচ্ছা, নকল চিন্তা, সকল কথা, সকল 

কাঞ্জ তোদার পৃঙ্জার নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ 

কর, তবে আর আমার কোন ভন থাকে না, 

কোন নিরাশ, অশান্তি মনে স্থান পার ন। 

আঙ্জ হইতে তুমি আমার গরু, শিক্ষক, চালক 
হও, স্মৃতি, বুদ্ধি, ইন্দ্রির প্রবৃত্তি সকলি গ্রহণ 

কল। তোমার কাছ করাইবার জন্য আমাকে 

তুমি প্রস্ততি কর-যাহাতে জগতে শান্তি, 

প্রন, পুন, আনন্দ, 'লৌন্দ্ধা ছড়াইগা পড়ে, 

গৃহ পরিবার মধুময় হর, রাষ্্রীণ সমাজ স্বগের 



৯৭ 

পতিনপ হর, একন্য আানাকে উদ্বুদ্ধ কর, 

আমাকেধল দাও, আধ্যাত্মিক জ্ঞান দাও, 

নিজের অন্তরে রাজ হইয়া যেন তোমাকে 

সর্ধন্ রাজা করিতে পারি ॥৪৭| 



৪৮ 

আত্মার পরমাস্ম। তুমি, আমারুসচু্র 

চক্ষু, শোত্রের শ্রোঞ্র। মনের অন, সকল 

ইন্দ্রিয় তোমারই সেব। করে, তোমারই 
আদেশে আমার শরীরের সকল ক্রিয়া, মনের 

সকল চিন্ত। নিয়মিত হয়। তোমার জানে 

জগংকে জানি, তোমার জ্ঞানে আত্মাকে 

জানি, তোমাকে জানিব কোন্ জ্ঞানে? 

বাকামন তোমাকে ন। পাইয়া ফিরিয়া আসে, 

কল্পনা বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া যায়। একমাত্র 
তোমার করুণার জ্যোতিতে তুমি স্বপ্রকাশ 

হইয়া আমদের হদয়ে আবিভর্ভ হও, তাই 

(তামাকে জানি। আমার সকল স্মৃতিভ্রম, 

নিত্রাজাগরণ,। পাপপুণ্যের মুলে তুমি। 

তোমার ইচ্ছ। হইলে এই মুহুর্তে আমি শান্ত 
শুদ্ধ প্রেমিক হইয়। তোমার সহবাসের বিমল 

আনন্দ ভোগ করিতে পারি। আমার কি 

সাধ্য আমি তোমাকে পাইবার অধিকারী 

হই? তোমাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে হইলে 

যে পবিজ্রতার দরকার, তাহা আমি বহুজন্ম 
তপস্যা! করিয়াও পাইতে পারি না, যদি তুমি 

রূপা না কর। তুমিই আমার সত্য আত্মা, 



৯১ 

নিত্য আত্ম।, তোমাকে যে আমি জানি ন।, 

'পাঁই না,দেখি না, তার কারণ আমি নিঞ্জকেই 

নিজে জানি না, বুঝবি না, নিজের স্বরূপের 

সহিতই এখনও আমার পরিচয় হয় নাই। 
তাই ত এত ভুল ভ্রাস্তি অজ্ঞতা, এত পাপ 

ছুঃখ নিরাশ অবমাননার আঘাত বারংবার 

সহ করি। এখন তুমি আমার হৃদয়ে 

প্রকাশিত হও, তোমার আলোকে আমি 
আপনাকে চিনিম্! লই ॥৪৮| 

১৩ 



জি ৯৪৪ 

তোমার প্রতি দৃষ্টি জাগ্রত থাকে না 
বলিয়াই ভোগের লালসা, . বিষর়াসক্তি 

আযাদের চিত্বকে অধিকার করিতে পারে। 

তোমাকে জীবনের কেন্দ্র করিলে আমাদের 

সকল কথা, সকল কাজ, সকল চিস্তা, তোযার 

চারিদিকে ঘুরিয়া মণ্ডলী রচনা করে। তুমি 
জীবন্ত দেবতা, জাগ্রত দেবতা, আমরা মৃত 

হইয়া নিদ্রিত থাকিয়! কিরূপে তোমাকে 

গাইব! আমাদের মনে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ 

কর, কন্দে আমাদের অন্ুপ্রাণিত কর, ত্যাগ 

করিতে সেব। করিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ কর। 

সকল জড়ত।, সকল মোহ, দুর হইয়। যাক্। 
তোমার ন্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত 
হউক ॥৪৭| 



৮৬১ 

_. আমাকে আত্মসন্মান, রাখিতে, আস্মশক্তিতে 

বিশ্বাস করিতে শিখাও। আমি যে প্রত্যেক 

বাক্যে, প্রভ্যেক কাধ্যে, প্রত্যেক চিন্তায় 

নিজকে উচ্চ ব। নীচ, বড় ব। ছোট করিতেছি 

তাহা স্পষ্ট করিয়৷ বুঝাইয়া দাও । আমার 
আত্ম! যে তোমার মত অনন্ত-ন্মী, তোমার 
সহিত এক, তুমি যে আমার সতা, নিত্য, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ পরমাত্মা, তাহা! অনুভব করিয়া 

তাহার মধ্যাদ। সর্বধদ। স্মরণ রাখিয়া জীবনের 

প্রতি মুহুর্ত চালাইতে শক্তি দাও। কত 

সক্ষম সুক্ম রিপু, অহঙ্কার, স্বার্থকামন1, ভোগ- 

লালসা, ছদ্মবেশে আমার কাছে তোমার 

আধিপত্য কাড়িবার চেষ্টা করে, কতবার 

আমি মোহের অগ্ককারে ডুবিয়া তভোমার 

আমনে অন্যকে বপাইতেছি--আমাকে এ 

সকল মোহ প্রলোভন হইতে মুক্ত কর। 

আমি যে ক্ষুপ্র নই, আমি যে তোমার সন্তান, 

আমার ব্যবহারের গৌরব ও গাভীধ্য যেন। 
তাহ! প্রমাণ করে । ঘে শক্তি যে মনোযোগ 

আমি অন্তের সন্তোষের জন্য, অন্তের মনো- 

রঞ্জন্র জন্য, অন্যের নিকট প্রিয় হইবার 



১৪২ 

জন্ত, অর্পণ করি, তাহার সমন্তই যেন 
তোমার সেবায়, তোমার চিন্তায়, তোমার 
জানে ও তোমার ধ্যানে নিয়োজিত করি। 

তুমি এখন আমার জীবনের কেন্দ্র হও, 
আমাকে নীরব করিয়! দাও, তোমার লীলা, 

তোমার করুণ। যেন সর্বত্র প্রকাশিত দেখি, 

আমাকে যেন সম্পূর্ণ রূপে তুলিতে 

পারি ।1৫০। 



১৭৩ 

মাঃ তোমার কাছে আমর! চিরদিনই শিপ, 
"আমাদের সকল অভাব তোমাকেই জানাইব, 
সকল অবস্থায় তোমার উপর নির্ভর করিব, 

সকল বেদনায় তোমার কাছেই চোখের জল 
ফেলিব। তোমার কাছে আমর। ধূলাকাদ। 
ল্ইয়। ছুটিয়। যাইব। তুমি আমাদের ধুলা 
ঝাড়িয়। কোলে তুলিয়া! লইবে, আমাদের 
সকল মলিনতা। ধৌত করিয়া পবিজ্রতার বসন 
পরাইয়। দিবে । শৈশবে যেমন অজ্ঞ, দূর্বল 

ছিলাম, মার কাছেই অন্লজল পাইতাম, আজ 
আমর! সংসারের মার কাছে যতই বড় হই ন! 
কেন, আমাদের জ্ঞান ও সামথ্য যতই কেন 

বাড়ক না, তোমার কাছে এখনও আমরা 

তেমনি অজ্ঞ ও দুর্বল ; ক্ষুধার অন্্, পিপাসার 
জল, দেখিবার আলো, চলিবার শক্তি এখনও 

তোমার কাছেই পাই। তবে কেন. আমরা 
শিশুর মত সরল হইতে পারি না, তবে কেন 

আমর! সংসারকে শৈশবের মত সুন্দর দেখি 
না, তবে কেন জীবনট। এমন নীরস ও নিস্তেজ, 
কঠোর ও পুরাতন মনে হয়? তুমি আমা 

দের কাছে আবাব মাতৃত্বের নুতনবপ 



১৩৪ 

প্রকাশিত কর; আবার আমাদের পৃথিবীকে 
সরস, সতের, গ্রেমানন্দপূর্ণ ও নূতন করিয়া" 
দেও, আমাদের লোহা ছু'ইয়া সোনা করিয়। 

দেও, জগতে তোমার যে আলৌকিক ভেব্কি 

বাজী চলিতেছে তাহার প্রমাণ দেখাও 1৫১। 



১০৫ 

তুমি আমা ভাঁব দাও, ভাষা দাও, 

ভবে আমি প্রার্থনা করিতে পারি, বক্তৃতা! 

করিতে পারি, গান গাহিতে পারি, উপদেশ 

দিতে পারি, উপাননায় যোগ দিতে পারি। 

ভুমি আমার সকলি, এই অনুভূতি যেন 
আমার নিত্য সঙ্গী হয়। তুমি সর্বত্রই রহিয়াছ 
__এই জ্ঞান যেন আমার প্রহরী থাকে । তুমি 
আমার মেব। চাহিতেছ, তুমি প্রভূ, আমি 

ভৃত্য, এই ভাব যেন আমাকে সকল কর্মে 

প্রেরণা দেয়। তৃমি আমার মঙ্গলময় পিতা, 

জীবনের সকল কঠোরতা, সকল বিপদ, রোগ, 

শোক, সকল আঘাত, পরাজয় নিরাশ! যেন 

এই চিন্তাটিকেই প্রবল করিয়া তুলে ও তোমার 

নিষ্টর করুণার মধ্যে যেন বিশ্বাম ও নির্ভর- 

শীলত। উজ্জল হইয়া উঠে। আমার সকল 

সংগ্রহ, সকল সন্দেহ তুমি নিশ্মম আঘাতে 
ভাঙ্গিয়। দেও, আমি ব্যক্তিগত জীবনে মরিয়। 

যাই, সামাজিক জীবনে নৃতন জন্ম গ্রহণ করি, 
সমাজের মঙ্গলের সহিত নিজের স্থখকে এক 

করিয়। দেখি । 1৫২| 
গা ল্ৃপ 



১০৬ 

বাহিরে যেমন চন্ত্রস্থ্য্য গ্রহতারক। বৃক্ষ- 

লত| ফুলফল, প্তপক্ষী কীট পতঙ্গ, পাহাড় 
পর্বত, নদী সমুত্ব মকলে মিলিয়া তোমার 
আরতি, তোমার মহিম। কীর্তন করিতেছে, 
অন্তরে তেমনি আমাদের সকল ইন্ড্িয়, সকল 
ইচ্ছা, ভাব ও চিন্তা মিলিত কে ভোমার 

য় গান করে, তোমার উপাসন। করে। 

আমার মন, আত্ম।, স্বদয়, প্রাণ কলি এই 
মহাপৃজার গন্ধে আমোদিত হইতেছে, এই 
মহাসঙ্গীতের সুরে বন্গত হইতেছে। তুমি 
আমাকে এই পবিত্র পূজার ফুল, ধূপ, চন্দনের 
স্পর্শে নির্মল করিয়া দাও। তুমি যে বিশ্বরাজ, 

তুমি যে আমার প্রন, আমি থে তোখার 
দান, অদেশ পালক ভৃত্য, এই অনুভূতি 

আমার হৃদয়কে পূর্ণ রাখুক। তোমার দেব! 

করিতে, তোমার আজ্ঞ। জীবনে শুনিতে ও 

কার্ধ্যে পরিণত করিতে আমকে শক্তি দাঁও। 

তোমার করুণ আমার সম্বল হউক ॥৫৩। 

অবাক ন্রা 



১৬৭ 

আমার জীবনকে ভুমি মরুভূমি করিয়া 

দাও, যত আপক্তি, যত প্রেম, যত আনন্দ 

এখান থেকে দূর হইয়! যাক। আমি শুষ্ক 

নিরাশ হৃদয়ের দারুণ পিপাসায় অস্থির হইয়া 
যেন তোমাকে ভাকিতে পারি । আমাকে 

কঠিন পাথরের সমান করিয়া দেও, তোমার 

প্রেমের স্রোতে গড়াইয়া৷ তোমার কর্দ পারা- 

বারের পারে আঘাত লাগিয়। যেন ইহা স্থগোল 
ও সমতল হয়। আমাকে লোহার মত করিয়া 

লও, আগুণে পুড়াইয়া নরম করিয়া হাতুড়ি 
পিটাইয়া তোমার ইচ্ছাহুরূপ মৃত্তি দাও ॥৫৪॥ 



১০৮ 

যখন হৃদয় শুফ হয়, প্রাণ জাগে ন1, তখনও 

তোমার চরণে প্রার্থনা করিব। তোমার | 

কপায় খন প্রেরণ। আসিবে, তখন একদিনের 

দানে আমার সকল নীরস দিনের পুজ। 
সার্থকত। লাভ করিবে । মহাপুরুষদের জীবন 

আমাদের কাছে তোমার স্বীয় অন্ুপ্রাণনার 
জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ । যখন চারিদিক অন্ধকার 
দেখি, তখন তাহাদের উপদ্দেশ ও জীবনপাঠ 

আমাদের পথ আলোকিত করে। তুমি 

আমাকে মহাজনদের পদ-চিহ্ন দেখাইয়' 
তোমার পুত্র কন্তাগণের সেবার উপযুক্ত বল 

দাও |৫৫॥ 



১৩৯ 

আমর| বে পাপী এই জ্ঞানটুকু যেন কখন 

ন! হারাই, ত। হ'লে আর অহঙ্কার, উদ্ধতভাব, 

পরনিন্দা, অভিমান ও অবজ্ঞ। আমাদের অস্তরে 

প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুমি যতদিন 

আমাদের আকাজ্ষার বস্ত, যতদিন তোমার 

প্রকাশিত আদর্শচরিত্রের সহিত আমাদের 

বাস্তবজীবনের ব্যবধান, ততদ্দিন আমবা 

পাগী। কেবল কি মানব-সমাজের ীতি-নীতি 

মানিয়। চলিলে, দণ্ডবিধির অন্তভূক্ত কোন 

অপরাধ না করিলেই নিজকে নিষ্পাপ ভাবিয়! 

নিশ্চিন্ত থাকিব ? তুমি যে পূর্ণ হইয়া! আমা- 
দিগকে পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টট করিতেছ, 

তুমি যে অনস্তের ছাপ আমাদের অন্তরে 
মুদ্রিত করিয়া আমাদের সান্ত ভাবকে লজ্জা 
দিতেছ। যতদিন আমরা তোমার বিশ্ব 

জগতের নকল জ্ঞান আয়ত্ত করিতে না পারি, 

তোমার বিশ্বমানবকে প্রেমবাহুর আলিঙগনে 

আবদ্ধ করিতে ন৷ পারি, যতদিন অস্ত 
আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইয়া! তোমার 

বিশ্বরাজ্যের নিংহাসনে বদিতে ন। পারি, 

ততদিন তোমার পুত্রত্থের শ্লাঘনীয় গৌরব 



৯১৩ 

হইতে বঞ্চিত হইয়া আমর! কেবলি বন্ধন, 
কেবলি অশান্তিব দুঃখ বহন করিব। আমর 

পাপী, এই জ্ঞানটুকৃই, আমাদের সকলের চেয়ে 

গৌরবের সম্পন্ত। আর সকল লোক খন 

নিজকে না জানিয়া মোহেরঠলি চোখে দিয়া 
ক্ষুদ্র সুখে ধনে মানে সন্তষ্ট থাকিতেছে, তখন 

আমরা তোমার অসীম জগতের এক 

কোণে পড়িয়।, নিজেদের ক্ষত্রতার সহিত 

তোমার মহান্ পিতৃত্তের তুলনা করিয়| পাপ. 
বোধ প্রবল করিতেছি ইহাই আমাদের 

সার্থকতা । আমরা পুণ্যাত্ব। সাধুভক্তদের 
চরণে চিরকাল ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণত থাকিব। 

আমরা তাহাদের সহিত একাসনে বসিবার 

অক্ষমনীয় আম্পর্ধা ও প্রলুব্ধ বাসন! এক মু. 
ত্রের জন্যও মনে স্থান দিব না। এই দুদিনের 

মানবজীবন আমর। পাপীদের সঙ্গেই কাটাইব, 

পাপীদের ভাই বলিয়! নিজেদের বুকে টানিয়। 
লইব, তাহাদের কাছে আমাদের পাপবোধের 

মহাসত্যটি প্রচার করিব; যাহার! নিজকে 

জ্ঞানী, ধনী, মানী মনে করিয়া! অহঙ্কারে স্ফীত 
হইতেছেন, তাহাদের শক্তির অভাব, তাহাদের 
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অজ্ত।, তাহাদের দীনত। ও তুচ্ছতা চোখে 
আঙ্গুল দিয়! দেখাইয়। দিব; তোমার অনস্ত 

ভূমার মধ্যেই যে আমাদের আত্মার ষথার্থ 

পরিতৃপ্ি তাহ। মনে করাইয়া, তাহাদের সুপ্ত 

চৈতন্তকে জাগ্রত করিয়া আমাদের পাপী 

সমাজকে পুষ্ট করিব। তোমার স্বর্গরাজ্য ত 

পাপীদের জন্তই, পাপের গভীরতা যিনি যত 

অন্ুভব করিবেন, পুণ্যের বিমল আনন্দ তিনি 

তত উচ্চে উঠিয়া উপভোগ করিবেন। 

তোমার প্রেমরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত 

হইবে এই শুভবার্ত। লইয়া আমরা পাপীদের 

দ্বারে দ্বারে ফিরিব ও তুমি ষে সকলের অন্তরে 
থাকিয়। “আম পাপী আয়রে” বলিয়! স্নেহের 

স্বরে ডাকিতেছ, তাহা শুনিতে অন্থরোধ 

করিব। তোমাকেও এবার পতিতপাবন 

হইয়। আমাদের মলিন পদ্থিল জীবনকে পবিত্র 

করিবার জন্য মত্ত্যভূমিতে নাঁমিতে হুইবে। 

এখন পাপের তত্ব জানিতে, পাপের সুক্ম রহ 

ভেদ করিতে আমাদিগকে নিযুক্ত কর 1৫৬| 



৯৯: 

মাঝে মাঝে তোমার দেখ। পাই, চিরদিন 

কেন পাই না। যখন দুঃখ বিষাদের অদ্ধ- 
কার আমাকে ঘিরিয়া ফেলে, তখন তুমিই 
আমার একমাত্র সান্বনা। তুমিই আমার 
বিপদের বন্ধু, মঙ্গলকর্মের সহায়। আমার 

বাসনা যখন সখের পশ্চাতে ছুটিতে চায়, 

তখন তুমিই নিরাশার, যন্ত্রণার কশাঘাতে 
আমাকে ফিরাইয়। আন। আমি কতবার 

তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি, বিদ্রোহী 

হইয়াছি, বার বারই আমার পরাজয় হইয়াছে, 
বারবারই হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া তোমার 

চরণে শাস্তি লাভ করিয়াছে । আমার দেহের 

শক্তি, মনের শান্তি, চিন্তার সফি, হৃদয়ের 

প্রেম, সমন্তই তোমার দান, তোমার করুণ] । 

যখন আমার অপরাধের শান্তি দিবার জন্য 

তোমার আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত কর, তখন 
সংসার আমার কাছে অন্ধকার হইয়া যায়। 

জীবনের প্রতি মুহুর্তে তোমার কপার উপর 
নির করিতেছি, তবু মোহবশতঃ তোমাকে 

ভুলিয়। থাকি। আমার অপদার্থতার জন্য ত 

তুমি কত লজ্জা, কত অপমান, কত নিন্দা, 
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কত উপেক্ষার আঘাত দিয়াছ, এখন তুমি 

আমার জীবনের রাজা, হৃদয়ের দেবতা হও । 

আমি রাজভক্ত প্রজ। হইয়া! তোমার সেবায় 

জীবন ধন্য করি ॥৫৭॥ 
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প্রার্থনা করিলেই পাইবে, আঘাত 

করিলেই দ্বার খুলিবে, এই যে আশার কথ! 
তুমি ভক্তের মুখ দিয়! শুনাইয়াছ, ইহাই ত 
আমাদের বল। পাপী আমরা, দুর্ধল আমরা, 

আমাদের কি শক্তি আছে এই অন্ধকার 
হইতে আলোকে ষাই, আমাদের কি সাধ্য 

আছে এই মৃত্যু হইতে নূতন জীবনে প্রবেশ 
করি। জগতের কতশত পাঁপী অন্থতাপের 

জালায় অস্থির হইয়। তোমার দ্বারে আসি. 

তেছে, কি ব্যাকুল আবেগে তাহারা তোমার 

চরণে ক্ষম। ভিক্ষা করিতেছে, তুমি যদি 
তাহাদ্দের বল ন| দাও, তাঁর। যদি কেবল 

অভীতের ভারী বোঝার ঠেলায় নীচের দিকে 

অন্ধকারের পথেই চলিতে থাকে, হবে যে 

রক্ষা নাই, ভবে ত অনেক অবিশ্বাসী সন্দেহ- 

বাদীই জয়ী হইবে; অনেক কাতর-হদয় 

ব্যাকুলাত্মা চোখের জল লইয়া নিরাশ মনে 

ক্ষিরিয়া আসিবে । ওগে। করুণাময়, তুমি 

দয়ার ঠাকুর, ভিখারীকে এমন করিয়! 

ফিরাইও ন।। আমর] দুর্বল অসহায় বলিয়াই 

তোমার দ্বারে আপিয়াছি। নিজের এক্তি 



১১৯৫ 

থাকিলে নিজের পায়েই দাড়াইতাম ও 

নিজেই বড়র দিকে ভাঙ্গর দ্বিকে অগ্রসর 

হইতাম। তুমি যদি আমাদের উন্নতির 
ব্যবস্থ। ন৷ কর তবে আমর| মরিতে চলিলাম। 

না, অদৃষ্ঠ অরূপ দেবতা, আমর! বুঝি আর 
ন। বুঝবি, আমর। জানি আর ন। জানি, তুমি 
আমাদের কথ! শুনিতেহ, আমাদের উপর 

কাজ করিতেছ। হয়ত দুদিন পরে চোখে 

দেখিব তোমার রূপ ধ্যান করিতে করিতে 

আমাদের হৃদয় সত্যের জ্যোতিতে জ্ঞানের 

আলোকে আলোকিত হইয়া গিয়াছে, প্রেমের 

ধারায় সরস হইয়। গিয়াছে, মঙ্গলের বর্শে 

স্থরক্ষিত হইয়াছে । প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে 

আমর। তোমার এই জীবন্ত স্পর্শ লাভ 

করিতেছি, তোম।র অপার করুণার সাক্ষ্য 

দেখিতেছি। প্রার্থনাই আধ্যাত্মিক জগতে 
প্রবেশ করিবার দ্বার । খোল, প্রভে।, খোল, 

আমাদের এই মোহ-আবরণ খোল, আমাদেরু 
সেই বিশ্বাসের চক্ষু দাও, যে চক্ষুতে ধন্ম- 

জগতে তোমার রহশ্তময় ক্রিয়া দেখ। যায়। 

তুমি কিন্ধপে ধর্মসমাজজের ব্যাকুল প্রাথনার 
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পুণ্য হওয়ায় নমাজের সকল মলিনত। ধৌত 
কর, প্রার্থনার কল ঘুরাইয়া দিলে তোমার 

বৈছ্যতিক আলো কেমন করিয়া আমাদের 
ঘরে প্রবেশ করে, তাহ! দেখাইয়। দাও ॥৫৮ ॥ 
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তুমি আন্ত সত্য হইয়। আমাদের কাছে 

আইস। “তুমি আছ এ ছাড়া আমরা 

তোমাকে কি বলিয়া বর্ণন। করিব ! তুমি 
অন্তহীন, তোমার স্বরূপ অনন্ত, বিচিত্র, আমা- 

দের ভাষ। তার কি শেষ করিবে! তুমি রুপা 

করিয়। আমাদের মনে যে কয়টি ভাব যোগাও, 

মুখে যে কয়টি কথা দাও, তাহাদ্বারাই তোমার 
উপাপন! করি। আমর! যে কয়টি ভাইবোন 

মিলিয়া তোমার উপাসনা করি, তাহাদের 

কাছে তুমি প্রকাশিত হও, আমর! যাহ। বলি 
ভার সকল দোষ ত্রুটি তুমি ক্ষম। কর, আর 

যাহ। প্রকাশ করিতে পারি ন। ভাহা তুমিও 
অন্তরে আপিয়। গ্রহণ কর। শিশু যখন 

খাবার চায়, তখন ভাষার অভাবে ব্যক্ত 

করিতে পারে না, কিন্তু ম। ত চিরকালই তার 
অস্ফুটশ্বর ও মুখের ভাবভঙ্গী দ্েখিয়াই শিশুর 
দুঃখ মৌচন করেন। তুমি আমাদের জননী, 
অন্তরে থাকিয়া আমাদের আত্মার ব্যান্ধুল 

ক্রন্দন শুন, প্রেমের হাত বাড়াইয়! আমাদের 

সকল যথার্থ অভিযোগ দূর কর। তোমাকে 

আমব। কিছুতেই ফাকি দিতে পারি ন|, 
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তোমার কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখিতে 

পারি না,--আমাদের পাপচিস্তা পাপকাজও 

যেমন তুমি দেখ, তেমনি ভাল চিন্তা! ভাল 
কাজও তুমি জান? আমর! তোমার জন্য কে 
কতটুকু ব্যাকুল, তোমার অনন্তভাবের অংশী 

হইবার জন্য কে কতটুকু সাধন করি তাহ। 
তোমার কাছে গোপন নাই। তুমি আমাদের 
সকলের অন্তরের গভীর আকাঙ্ষা পূর্ণ 
কর ॥ ৫৯ ॥ 
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পিতা, তুমি ত প্রতি মুহুর্তেই আমাদের 
অর্নঙ্গলের ব্যবস্থা করিতেছ--আমাদের সঙ্গে 

থাকিয়া মঙ্গলবিধান করিতেছ, আমর। কি 

দিনের মধ্যে একবারও তোমার নিকট বসিতে 

পারিব না? জানি আমাদের অনেক দুর্বলতা, 

অপরাধ আছে; কিন্ত তোমার স্েহের কাছে 

ত সকলি ক্ষমা! পায়! আমরা তোমার 

অযোগ্য সম্তান_-কি্ধপে তোমার উপাননা 

করিতে হয় জানি ন।। আমাদের ভাব ক্ষুত্র, 

ভাষ। দরিত্র ; আমরা তোমাকে দেখি নাই, 
তোমার অনন্তশ্বরূপের কিছুই জানি না। 

আমর। কেবল বিশ্বামটুকু লইয়া প্রাণের 

ব্যাকুলতাটুকু লইয়। প্রতিদিন ভোমার চরণে 
ভক্তি-উপহার দিতে আপি । সংলারের ধনী 

মানী রাজাদের কাছে থাইতে হইলে কত 

লঙ্জ। কত সক্কোচ আসে, উপযুক্ত পোষাক 

পরিয়। না গেলে, উপযুক্ত ভাষায় কথা বলিতে 

ন। পারিলে আমরা কত অবজ্ঞ। উপেক্ষঠর 

ভাগী হই। আর তুমি অনন্ত ক্রন্মাপ্ডের অধি- 
পতি, তোমার কাছে আমরা জীর্ণ শত গ্রন্থী- 
ক্ত মলিন বস্ত্রধান। পরিয়া আপি, তোমাকে 
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সঙ্বোধন করিতে যে সকল ভাষ। প্রয়োগ 

কবি তার দরিপ্রত! দেখিয়৷ নিজেই দুঃখ 

পাই, এত অধিকার যে দিয়াছ তাহ! তোমার 
স্নেহেরই পরিচয় দেয়। তুমি যে আমাদের 
প্রেমময়ী মা, ছেলের ভাষা যতই অস্ফুট 

হউক, ছেলে ত মায়েরই। আমরা যতই 
কেন অযোগ্য অধম হই না, তোমার সন্তান 

বলিয়াই কাছে আসি, আমাদের হীন্তা 

তোমাকে লজ্জা দেয় বলিয়াই কষ্ট পাই। 
আমর! যে তোমার সন্তান এই জ্ঞান মেন না 

ভারাই || ৬০ ॥ 



১২১ 

আর কতদিন নিজের দন্ত, নিজের 

অভাব, নিজের অভিযোগ লইয়া তোমার 

কাছে কান্নাকাটি করিব? তুমি যতই 
আমাকে করুণ করিতেছ, ততই যে আমার 

দাবী বাড়িতেছে। তোমার দেওয়ারও 

রুূপণতা নাই, আমার চাওয়ারও শেষ নাই। 

কিন্তু স্বার্পরের মৃত চিরদিন কেবল তোমার 

কাছে আবদার করিয়া আমিত্বকে স্ফীত 

করিতে চাই না; আমার ব্যক্তিগত সুখছুঃখ, 

লজ্জ(ভয়, দারিদ্যসঙ্কট লইয়। আর তোমার 

কাছে আমিব না। আমার পাপক্ষয় করিবার 

জন্ত তুমি যত বিপদ, যত শোক, যত রোগ 

যত তাপ, যত অবজ্ঞা অনাদর, অপমান, 

উপেক্ষ। প্রত্যাখ্যান, পরাজয়, নিরাশ! আমার 

জন্য প্রেরণ করিও, আমি হাসিমুখে মাথায় 

তুলিয়। লইব-কোন অভিযোগ, কোন 
বাক্যব্যয় না করিয়া তোমার বিধান পালন 

করিব; দুঃখই আমার মাথার ভূষণ হউক, 

সকল যন্ত্রণা সকল আঘাত আমি মস্তকের 

কিরীট করিয়া! লইব; অবমাননা নির্ধ্যাতন 

অশান্তি উদ্বেগ আমাকে নিশ্পেষিত করুক, 
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মামি তোমার হাতের ক্রুশকাষ্ঠ জ্ঞানে স্বচ্ছন্দে 
সানন্দে স্কন্ধে বহন করিব। মুক্তি আমি 

চাই না! প্রভু, তৃমি সংসারে যত জঞ্জাল দিয়া 
আমাকে বাধিয়। ফেল, যত প্রতিকূল ঘটনার 
সহিত সংগ্রামে সারাজীবন আমাকে জড়িত 

রাখ,-যত কঠোর পরীক্ষা, যত ভীষণ গুলো- 

ভন, যত উতৎকট শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি 

আমাকে জঞ্জরিত করুক, ইহাতেই যেন 
আমি শান্তি পাই, ইহাতেই ষেন আমি তোমার 

প্রেরিত পরিক্রাণ পাই। আমোদ প্রমোদ, 
সম্পদ এশ্বর্য, আরাম আড়ম্বর, ভাগবাপ। 

সহান্থভূতি, পোষাক পরিচ্ছর্দ, বিলাস বিভব, 

নানারসযুক্ত আহার, স্থকোমল শয্য।, গাড়ী 

ঘোড়।--এ সকল আমার জন্য নয়--এই 

এঁহিক ও শারীরিক স্থখস্থবিধা যেন আমাকে 

দংশন করে,-এই সংসারের ধূলিখেল। হইতে 

আমাকে দূরে রাখ । আমি চাই নিজকে 
ভূলিতে, নিজের আমিত্বকে তোমার চরণে 
বলি দিতে । আমি চাই সংপারের সকল 

দুঃখ, সকল দন্ত, সকল দুর্গতি, সকল রোগ- 

যন্ত্রণা, মৃত্যুশোক, সকল বিরহবিচ্ছেদ ও সকল 
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অত্যাচার নিপীড়নের সঙ্গে নিজের অন্তর 

িলাইয়! দিতে; আমি চাই আমার আত্মাকে 

বিশ্বময় ব্যাঞ্ধ করিতে, সকল জীবে প্রেম 

প্রলারিত করিতে--আমি চাই তোমার 

্রন্মচৈতন্ত লাভ করিতে । যেখানে অল্নাভাব, 

যেখানে অর্থাভাব, যেখানে অসহায় নিরা- 

শ্রয়ের আর্তনাদ, যেখানে পিতৃমাতৃহীন 
মনাথগণের ক্রন্দন, যেখানে সামাজিক 

কুসংস্কারের বিষময় ফল, যেখানে পৌতলিকতা 

পৌরোহিত্যের চাপে ধন্মভাব ব্যাধিগ্রন্ত, 

সেখানে আমাকে তোমার পতাক! দিয় 

তোমার বিনীতভৃত্যের চাপরাশ পরাইয় 
পাঠাইও--.ইহাই আমার-প্রার্থনা, ইহাই আমার 

আকাজ্ষা, ইহাই আমার ভিক্ষা ॥ ৬১ ॥ 

৯৪ 
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ত্রাঙ্ষপমাজের ধত গ্রচারকগণ তোমার 

সেবাপ় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তীহার্দের 

আত্মায় তুমি অবতীর্ণ হও, তাহাদের ধন্ভাব 
জীবনের বাক্যে চিস্তায় ও কাধ্যে মৃত্তিমান 
হইয়া ভারতের জনলমাজকে পবিত্র ব্রাঙ্গধর্মের 
প্রত আকৃষ্ট করুক । ত্রাঙ্মলমাজের যেখানে 

যত আচাধ্য আছেন, তাহাদের আত্মায় তুমি 
অবতীর্ণ হও--তীহাদের সরস সজীব উপাননা 

শ্রোতৃ-মগুলীর হৃদয়ে শুভ পরিবর্তন আহ্ছক। 

ব্রাহ্মলমীজের কাজে জীবন নিয়োগ করিবার 

জন্য ধাহার। নীরবে প্রস্থত হইতেছেন তাভা- 

দের আম্মার তুমি অবতীণ হও, তাহাদের 

হৃদয়ের উৎসাহ ও আকাজ্ষ। চিরকাল সতেজ 

থাকুক। ব্রাক্গনমাজের মহিলাগণের আত্মাতে 

তুমি অবতীর্ণ হও, তাহাদের মুখে তোমার 
প্রেম ও পবিত্রতার সৌন্দধ্য ফুটিয়। উঠক-_ 
তীহার। ভক্তি ও সেবার আদর্শজীবন দেখাইয়। 
ভারতে মৈত্রেশর অম্বতবাক্যকে সফল করিয়। 

তুলুন। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুত্র শিশুদের আত্মাতে 

তুমি অবতীর্ণ হও, তাহাদের সরল সুন্দর 

জীবনগুলি প্রভাতের স্থগন্ধ ফুলের মত ফুটিয়। 



১২৫ 

ত্রাহ্গপরিবারকে প্রেমপুণ্য আনন্দের স্বর্গ রাজ্যে 

পরিণত করুক, ও পূর্ণব়সে তোমার পৃজার 

উপকরণ হউক ॥ ৬২।। 
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হে মঙ্গলদাত।, আমাকে স্থথসম্পদ 

দাও এমন প্রার্থনা আমি করি না, কিন্ত 

আমার সকল স্থখ সকল সম্পদ যেন তোমারই 
আশীর্বাদ বলিয়! গ্রহণ করি এবং তোমারই 

মঙ্গলইচ্ছার অধীনে যেন তাহাদেরে নিযুক্ত 
করি। ছুঃখ বিপদে আমাকে ফেলিও না 

এমন প্রার্থনা আমি করি ন।, কিন্ব সকল দুঃখ 

সকল বিপদ যেন তোমারই মঙ্গলহস্তের চিহ্ন 

লইয়। আসে, আমি দেন নীরবে নিরভিযোগে 
মন্তক পাতিয়া সহিষ্ণতার সহিত তাহাদের 

বোঝা বহন করিতে পারি। জীবনদাতা, 

আমাকে দীর্ঘজীবন দাও এ আমার প্রার্থনা 

নয়, কিন্তু তুমি করুণ! করিয়! যে কয়টী বৎসর 
এই পৃথিবীতে বীচিতে দাও, সেই কয়টি 

বৎসর যেন প্রাণমন সম্প্পণ করিয়া তোমারই 
সেবা! করিতে পারি এবং সাধু ইচ্ছা ও সদনুষ্টা- 
নের সংখ্য। দিয়াই যেন জীবনের সার্থকত। 
গণন। করি-_দিনের সংখ্যা দিয়। নহে। হে 

অমৃত, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, কারণ 
মৃত্যু ত তোমারই প্রেমবাহুর আলিঙ্গন, কিন্ত 
আলল্ল-জড়তা; অপমান ও অপৌরুষের ভিতর 
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দিয়া যেন আমি গলে পলে ব্যর্থ জীবনের 

তুচ্ছ মৃত্যু বহন না করি,--মনুয্যত্বের গৌরব 
রক্ষা করিয়া, তোমার প্রদত্ত অমূল্য জীবনের 
সগ্যবহার করিম! যেন প্রতিঘুছর্তে এই সংসার 

প্রবা ত্যাগ করিয়। তোমার স্থখের দেশে-- 

ষে দেশ চিরশাস্তি, চিরআনন্দ, চিরজীবনের 

দেখ “সেই দেশে যাইতে প্রস্থত থাকি ॥৬৩| 



সঙ্গীত। 

কাফি সিন্ধু--একতাল1। 

যদি তোমার দেখ! না পাই প্রত এবার 
এ জীবনে, 

তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা 
রয় মনে। 

যেন ভূলে না যাই বেদন। পাই শয়নে শ্বপনে । 

এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস 
কাটে, 

আমার যতই দুহাত ভরে উঠে ধনে, 
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথ! রয় 

মনে। 

যেন ভুলে ন। ফাই বেদন। পাই শয়নে স্বপনে । 

যদি আলপ ভরে আমি বসি পথের পরে, 

“দি ধুলায় শয়ন পাতি সঘতনে, 
যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় 

মনে; 

যেন ভূলে না যাই বেদন! পাই শয়নে স্বপনে | 

যতই উঠে হাদি ঘরে যতই বাজে বাশী 
ওগে। যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে, 

যে; তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় 
তাল মনে, 

যেন ভুলেন। যাই বেদন| পাই শয়নে শ্বপনে। 
সপ গীতাঞ্জলি। 
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পুরাতন পুরাতন , 
মুলেও মূলেও 

গ্রাস্তরে প্রাস্তরে 

ধারণ! ধারণ 

করিতেছে করিতেছ 

আব আর 

আবস্থায় অবস্থায় 
জঙ্গলে জঙ্গলে 

দয়াদয় দয়াময় 

শুদ্ধি পত্র। 
দ্বিতীয় খণ্ড । 

অশুদ্ধ শুদ্ধ 

মরেণে মরণে 

বাথ ? রাখ । 

যে সকল যেসকল 

দেবতা দেবত।, 
নিশ্চিত নিশ্চিন্ত 








